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„Měřítkem inteligence
je schopnost změny.“
Albert EINSTEIN, německo-americký fyzik, autor teorie RELATIVITY (1879–1955)

D

nes začnu netypicky, otázkou. Zkuste zapátrat v paměti. Které slovo v posledních letech – pomineme-li pandemické souvislosti – slýcháte nejčastěji?
Já zapátral a vyšlo mi flexibilita. Pružnost. Fakt.
Pryč je doba kamenná i železná, pryč je století páry, je tu čas pružnosti. Nejste-li
pružní, nejste. Pružnost, to je okamžitá schopnost změny, okamžitá schopnost reakce na jinou změnu.
Není to tak dávno, kdy se objevil termín Nový normál. A hned se ze všech stran
začalo ozývat, že o něj nestojíme, neb se chceme vrátit k našemu starému. Lidsky
to dokážu pochopit, jsme konzervativní druh. Nicméně je to pošetilost, žádný starý
normál není. To jen jsme špatně vnímali svět.
V posledních měsících je často slyšet, že jedinou jistotou je nejistota. Jenže to není
nic nového, platilo to vždy. Jen jsme na to trochu zapomněli, protože všechno šlo
až příliš hladce. Jako by se svět zastavil na horní úvrati u znaménka plus. Jako by to
plus bylo náš stav. Ale ouha.
Asi nás neučili dobře fyziku. Neb ta velmi dobře ví, že stav jakéhokoliv systému je
vždy vztažen pouze k určitému časovému intervalu a nadto je závislý na mnoha faktorech, jimiž jsou jak vlastnosti samotného systému, tak vnější podmínky. Stav systému je zkrátka souhrn nekonečného počtu intenzivních veličin.
A ježto ten náš systém, rozuměj svět, trvá z pohledu lidského de facto nekonečně
a všechny veličiny jsou proměnné, stav systému se neustále proměňuje s nimi. Pružně reagovat je jediná možnost.
Neznamená to ale, že dnes musíme rezignovat na všechno včerejší a zítra na všechno dnešní. Když jsem dnes začal Einsteinem, skončím čtrnáctým dalajlámou. Ten řekl,
že být otevřený změnám neznamená ztrácet své vlastní hodnoty. S tímto vědomím
vám přeji vysokou míru flexibility nejen pro nadcházející rok 2022. Ona totiž je základním předpokladem naší zítřejší existence. Ve smyslu lidském i firemním.

Petr Karban
šéfredaktor
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S respektem se vracíme ke kořenům
sklářství a zároveň se vydáváme
na novou vzrušující cestu.
Rony Plesl
umělecký ředitel

www.ruckl.com
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Luxusní černá
perla
Stářím zraje nejen dobré víno, ale bezpochyby
též oceánské ostrovy Havaje. Nejstarší ostrov
archipelagu Kaua’i je skutečně onou černou
luxusní perlou na šňůrce polynéských ostrovů
Pacifiku. Smaragdové a malebně rozeklané
pobřežní útesy nad divokými oceánskými
plážemi jsou s oblibou využívány filmaři pro
natáčení reklam či filmů s náměty, jež můžeme
shrnout pod poněkud otřepaný pojem tropický
ráj. V nádherném prostředí ostrova Kaua’i
tento pojem získává ovšem svoje opodstat
nění. Jak jinak by tropický ráj měl vypadat,
když ne takto?
www.esotravel.cz
archiv ESO travel

Nevypínejme

fenomén

selský
rozum
Jedinou jistotou současnosti je nejistota. Zvyká si na ni firemní sektor
i bankovní svět. Ten se stal v posledních letech nositelem progresivních
idejí, když investice a financování projektů jsou do značné míry
ovlivněny takovými parametry, jako jsou udržitelnost či inovativnost.
O tom i o reálné vizi ekonomiky zítřka s Petrem Mandou, ředitelem
Korporátního bankovnictví ČSOB.

Petr Karban
David Kraus
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Udržitelnost a zelené parametry jsou prý v posledních týdnech hlavní náplní
vaší práce…

Neřekl bych hlavní, pracujeme stejně, jako dosud, ale je pravdou, že vedle toho máme
koníčka – úvahy o tom, jak uchopit udržitelnost a jak pomoci našim klientům se
na cestu udržitelnosti vydat. Protože veřejná poptávka tu je, a je tu i vidět, že snaha
samotných klientů tímto směrem jde. A pokud nebudeme schopni těm nárokům
dostát, snadno se dostaneme mimo šachovnici. Je to neodvratný proces a já mu
rozumím, je evidentní, že lidská činnost dala přírodě, respektive planetě zabrat. Takže
vyhýbat se tomu problému nelze, spíše je otázka, jak to téma uchopit chytře, tak,
abychom nesnížili svůj vlastní ekonomický komfort a životní komfort lidstva, aby nás
to tady pořád bavilo.

fenomén

A dokonce i služby. Protože energie nutně potřebují
všechny sektory. Takže ve hře jsou firmy na všech
frontách, nikdo není ušetřen. Jedna věc je makropohled na industrie, ale stejně důležitý je pro banku
i mikropohled na jednotlivé firmy. Pro všechny strany
je úkolem snižovat svou uhlíkovou, respektive emisní
stopu. Což se nějaký čas už děje, vždyť třeba my jako
banka jsme za poslední léta snížili svou stopu o šedesát procent, důkazem toho jsou i naše obě budovy
tady v Radlicích, přičemž obě patří k nejmodernějším
v Evropě, ale ta nová je o deset, dvanáct let dále a je
to na ní velmi znát. Udržitelnost je zkrátka hodně
barevná disciplína.

Má být bankám v této hře přisouzena tak zásadní
role, jak se to dnes jeví?

To je asi otázka na někoho povolanějšího. Já mohu jen
říci, že my jako banky jsme pro záměry a prosazení udržitelnosti jako veřejné poptávky do cílového trhu velmi
vhodným přirozeným partnerem. Protože naše kapitálová alokace bude postupně stále více zohledňována
pro projekty, které budou mít punc udržitelnosti. A naopak, projekty, které jej mít nebudou, budou z pohledu
kapitálu natolik nákladné, že přestanou dávat ekonomický smysl. Jinými slovy, neuchopit téma udržitelnosti
a neudělat z něj nedílnou součást podnikání, znamená
dostat se v čase spíše kratším než delším mimo hru.
Pro banky i pro firmy.

Není celé téma udržitelnosti ale vlastně staré
a zapomenuté? Není jen podtržítkem pod tím, co
obnažil poslední rok a půl? Že ekonomika, zvláště
v Evropě, opustila strategické řízení? Najednou
si, s pandemickou zkušeností, uvědomujeme, že
závislost může být i zničující. Podobně jako bezohlednost k planetě…

To je ovšem ten zásadní střet, málokdo zpochybňuje ohleduplnost vůči planetě,
ale environmentální ohleduplnost by se neměla stát ekonomickou bezohledností…

Nesmíme vypnout zdravý selský rozum. Ekonomika je tím, co vytváří zdroje. Planeta je
prostředím, v němž ekonomika funguje. Jedno bez druhého buď nedává smysl, nebo
dokonce nemůže fungovat. Jedinou možností je najít rovnováhu.

Když se budeme bavit o jednotlivých rovinách udržitelnosti, patří tam bezesporu nakládání s energiemi a odpady, tedy především energetika, teplárenství, doprava a cirkulární ekonomika. Ještě něco?
Když řeknete energetika, která je odpovědná takřka za polovinu všech emisí, pak
je to totéž, jako když řeknete průmysl, zemědělství, stavebnictví, development…

Koronakrize, kdy velká část z nás byla nuceně zavřena
doma, byla časem na určité zastavení se a zamyšlení.
Obě témata, která zmiňujete, vystoupila více do popředí. A bezesporu jim k tomu pomohla poměrně
dramatická situace, ať již zdravotní, tak ekonomická.
Téma udržitelnosti není nové, jen jsme mu, zvláště
tady v České republice, v minulosti nevěnovali možná
tolik pozornosti. A máte pravdu, pandemie akcentovala i jiná, možná pro firmy akutnější témata. Zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských řetězců, které léta
pluly v poklidu na nezpochybnitelné vlně globalizace.
A ejhle, zpřetrhání těch řetězců a narušení včerejších
dopravních cest možná budou mít za následek to,
že mnohé evropské továrny, dnes zarůstající travou,
budou odpleveleny, zameteny a opět ožijí. Možná jen
jako sklady, které budou blíže výrobním závodům,
možná jako regulérní dodavatelské závody pro velké
firmy. Jednoznačně se ukázalo, že mít řadu dodávek
závislých na Asii, je zejména v režimu just-in-time
neprozíravé.
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Staré pravdy mizí pod novými pravdami. Skladové zásoby, dříve něco takřka neslušného, jsou
dnes záchranou. A nákupčí se neptají na cenu, ale
na množství…

To je zajímavý moment pro srovnání této poslední krize
s tou předchozí v roce 2009, kterou odstartoval pád
banky Lehman Brothers. To byla klasická krize likvidity
a jedním z průvodních jevů bylo, že všichni rozprodávali veškeré skladové zásoby a rušili sklady, aby si
uvolnili hotovost. Současná krize je krizí nestability dodavatelských řetězců a vede přesně opačným směrem,
všichni plní sklady, aby neohrozili výrobu. Což poptávku na všech úrovních, od surovin přes meziprodukty až
po energie, ještě více akceleruje. Dokonce natolik, že
řada firem musí omezovat či zastavovat výrobu.

Postcovid horší covidu?

Ono se těžko říká postcovid, protože covid tu stále je
a minimálně ještě chvíli bude, byť snad jsme zažehnali
ta největší rizika lockdownů. Ale současný mix rizik
a zásahů do života firem vytváří opravdu značný tlak.
Což je způsobeno tím, že blesky přicházejí z čistého
nebe a ze všech možných stran. Problémy na straně
odbytu firmy řešit většinou dokáží. Na co nebyly úplně
připraveny, je nedostatek vstupů. Za ten ale bezesporu
může i to, že v pandemickém pozastavení připravily
řadu projektů a když se následně nadechly, ukázalo se,
že vzduchu v té lahvi není pro všechny dost. V Česku
to celé ještě posiluje dlouhodobý deficit na trhu práce.
Procházíme výraznou krizí a přesto máme nezaměstnanost na minimálních úrovních. Protože firmy, i když
nevyrábějí, si zaměstnance drží, vědomy si toho, že
kdyby je pustily, už je nikdy neuvidí. Stavebnictví či
zemědělství si tím prošly a dodnes ty ztráty nejsou
kompenzovány. Na druhou stranu právě to je obrovská
příležitost, což dokazují firmy, které minulá léta nepromeškaly, digitalizovaly, automatizovaly, robotizovaly
a dnes jsou mezi vítězi.

Neušily si na sebe ale bič v tom smyslu, že zatímco dříve jim chyběly nízko kvalifikované výkonné
síly, dnes a hlavně zítra, v horizontu dvou tří let,
jim budou chybět vysoce kvalifikované technické
a inženýrské profese?

Nehovořil bych ani o horizontu dvou či tří let, ty
problémy jsou viditelné už dnes. Generace kvalitně
technicky vzdělaných lidí se postupně dostává do důchodového věku a na trhu práce jsou dnes v nejlepším
produktivním věku ti, kteří v porevolučním nadšení studovali marketing, ekonomii, právo… Technické vzdělávání jsme hodně zanedbali, na rozdíl od mnoha jiných
evropských států. Takže ano, tady nám hrozí možná
konkurenční nevýhoda. Na druhou stranu, když trh
práce uděláme pružnějším a nebudeme se bát pozvat
sem technicky vzdělané síly ze zahraničí, které nám pomohou překlenout nedostatek, než si vychováme další
technicky vzdělanou generaci, můžeme to vyřešit, náš
průmysl je na vysoké technické úrovni a jako takový je
pro zahraniční odborníky stále poměrně atraktivní.
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Lze ta rizika, o nichž se bavíme, postavit vedle sebe a dát jim nějakou váhu?

Generalizovat nelze, je to segment od segmentu, firma od firmy jiné. Ale obecně
vnímám, že nejvíce firmy zdůrazňují právě nedostatek pracovní síly. To je strukturální
problém, který musíme řešit a firmy si jeho závažnost uvědomují, o čemž svědčí i to,
že řada našich klientů de facto supluje roli státu a investuje do vlastních vzdělávacích
kapacit. Ale rozhodně to nebude stačit, je potřeba řešit to na národní úrovni, role
státu bude v tomto ohledu klíčová. V některých oborech jsou problémem narušené
řetězce, což platí především tam, kde je významná závislost na asijských dodávkách.
To ale považuji za krátkodobý, maximálně střednědobý problém.

Nicméně, problém nedostatku pracovní síly můžeme řešit sami, ale ty ostatní
asi jen stěží. Nejsou neseny do značné míry i současnou geopolitickou situací
a soupeřením o světovou dominanci?

Nejsem expert a situace určitě není černobílá. Já vidím stále výrazný evropský technologický náskok a také silné ambice být progresivní. Samozřejmě, vždy se bude
potýkat s různorodostí názorů. Je pro nás složitější domluvit se mezi sebou, natož
domluvit se na jednotném postoji vůči neevropským zemím, v tom to máme složitější
než třeba Spojené státy americké. Ale je asi zřejmé, a koronakrize k tomu přispěla,
že globalizace přestává být jedinou mantrou a jedinou strategií. Vidíme už evropské
firmy, které si stahují výrobu z Asie zpět do Evropy. A to je šance i pro českou ekonomiku.

Jak mohou v tomto prostředí obstát české firmy?

Když přemýšlím o naší schopnosti uspět, vynořují se mi dvě slova. Progresivita a flexibilita. Uspějí firmy, které jsou pružné a dokáží rychle reagovat, protože vše se mění
nesmírně rychle. Což platilo již před pandemií, ale ta to ještě akcelerovala. Podobně zdůraznila problematiku generační obměny – řada firem už jí prošla organicky,
ale řada je v současnosti před tuto situaci postavena v důsledku pandemie, která
rozhodně nebyla lehkým obdobím. Právě generační obměna může být impulsem
ke změnám, novou energií. Což je dobré i z toho důvodu, že současně se schopností
reagovat potřebují firmy i otevřenost k novým podnětům a výzvám. Firmy se musejí
k novým trendům postavit aktivně, s otevřeným hledím. Šanci na dlouhodobý úspěch
mají určitě vyšší ti, kdo vidí spíše příležitosti než hrozby. To se týká i udržitelnosti.
Z krátkodobého pohledu to může a bude bolet, ale je to jediná cesta k dlouhodobému úspěchu. Naštěstí je tu výrazná pomoc jak z evropských, tak národních zdrojů.
Téměř tisíc miliard korun z evropských zdrojů, které primárně půjdou do modernizace
ekonomiky. Veřejná poptávka je neoddiskutovatelná a když ji doprovází i veřejná
podpora, nesmíme zaspat a pro tyto zdroje si musíme umět dojít.

Jsou i progresivita a flexibilita, tedy jakési firemní soft skills, dalšími parametry, které vstupují z pohledu banky do hry a mohou mít vliv na dostupnost
a cenu finančních zdrojů?

Určitě, ale není to nic zásadně nového. Kvalita managementu a řízení, schopnost definovat jasnou strategii a řídit se jí, to vždy bylo alfou a omegou úspěchu a také aspektem, který jsme hodnotili. Stejně jako schopnost dostát závazkům, dobře investovat
a uřídit cash flow. Což je dnes možná trochu složitější, protože pohled do zpětného
zrcátka neříká mnoho o tom, kam na té cestě plné zatáček a překážek ta která firma
zrovna směřuje, ale i s tím si poradíme. I my se učíme. Nově do bonity firem vstupují
parametry ESG, tedy kvalita environmentální, sociální a korporátní správy. Což zahrnuje udržitelnost i v těchto aspektech.

Nabízíte v této oblasti nějakou podporu či edukaci?

Máme tu ambici a vytvořili jsme si k tomu podmínky. Každý z našich bankéřů je schopen s firmami sledovat tyto trendy. Vedle toho je tu EU Centrum a pak je tu i ČSOB
Advisory. Takže to jde napříč celou naší finanční skupinou.

Vrátím se k tomu balíku peněz z evropských zdrojů, budou firmy schopny
na ty zmíněné zdroje dosáhnout?
To je klíčový úkol pro nás – pomoci jim s tím, být jim rádcem a průvodcem.
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Petr Manda
Od 1. dubna 2021 zastává pozici vrchního ředitele pro oblast korporátního
a institucionálního bankovnictví. Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů
VŠE a v bankovnictví má 24 let praxe. Do ČSOB nastoupil v srpnu 2005 jako
ředitel regionální korporátní pobočky v Praze. Od roku 2013 pak vykonával
pozici výkonného ředitele pro oblast Firemního bankovnictví v ČSOB. Ve svém
volném čase rád jezdí s rodinou po horách, v létě na kole a v zimě na běžkách.

Pohled do historie říká, že tu za třicet let vznikla
z evropských peněz síť cyklostezek, rozhledny
i wellness hotely, ale jaksi nám pořád chybí rychlý
internet, kvalitní dálnice, vysokorychlostní železnice. Nepromarnili jsme už jednu velkou šanci?

Jedničku za využití a čerpání zdrojů, jak evropských,
tak národních, si určitě dát nemůžeme. Věřme, že je to
historie, z níž jsme se poučili. A že se vláda bude radit
i s těmi, kdo již mají na tomto poli zkušenosti, mezi něž
řadím i naši banku.

Ten čas, po který zmíněné peníze budou ležet
na stole, je ale relativně krátký. Jsme připraveni?

Je tu celá řada firem, které nečekají na dotační podporu, ale mají projekty připraveny právě proto, že jsou
progresivní a flexibilní. Ty to zvládnou. A ano, je tu řada
firem, které budou hledat využití nových zdrojů tak
trochu narychlo, ale i to se dá.

Budete jako banka garantem, že to nebudou pouze projekty pro projekty? Že budou dávat smysl?

To je spíš otázka definice a zacílení jednotlivých programů. A tady je jednoznačně poradní role bank, sedíme

u stolu a máme ambici si k tomu své říct, ale konečná podoba je plně v gesci vlády.
Konkrétní konečná struktura zatím hotová není, ale má poměrně rozumné obrysy.

Už jsou venku nějaké konkrétní výzvy?

Zatím dojíždějí programy z předchozích období, ty nové budou nabíhat postupně.

Žádné pevné datum, nějaká startovací čára? Jak se o nich firmy dozví?
Ne každý má aparát…

Naši klienti budou mít informace od nás, protože my o jednotlivých výzvách budeme
vědět jako první a v rámci běžného poradenství a průběžné debaty s klienty je budeme vést a upozorňovat, že teď je chvíle, kterou nesmějí promeškat.

Ambiciózním projektem byl i Národní rozvojový fond. Neusnul?

Ne že by usnul, ale není úplně aktivní. Je to bezesporu i otázka aktuálně probíhající
výměny vládní garnitury. Banky jsou připraveny, schéma je nastaveno, konkrétní
projekty ale neproběhly.

Kde vidíte největší potenciál české ekonomiky?

V obrovském prostoru ke zvýšení přidané hodnoty. Máme na víc. Naše technologická
a technická báze je excelentní a určitě jsme ji dostatečně nevyužívali. Naší výhodou je
bezesporu naše dlouhodobá schopnost nacházet rychlá řešení. Kreativita a šikovnost
českých lidí a českých firem obstála i v době koronakrize. Nesmíme si ji ale zkazit tím,
že usneme na vavřínech, konkurence také nezahálí.
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Síla vize

Mnohým uším slovo vize zní jako vyprázdněná floskule. Slovo samo je v tom
ale nevinně. Možná za to může mechanické opakování marketingové mantry
Vize, mise, strategie, možná je příčinou už jeho abstraktní povaha, která se
povrchnímu vnímání pragmatického světa vzpírá. Buď jak buď, to slovo se zdá
neuchopitelné a co je neuchopitelné, to zpravidla považujeme za zbytné
až zbytečné. A přesto je vize zpravidla prvním krokem k úspěchu. Což platí
ve všech souvislostech. „Šampioni nevznikají v posilovnách. Šampioni vznikají
z něčeho, co mají hluboko v sobě – z touhy, snu a vize,“ řekl kdysi dávno Cassius
Marcellus Clay Jr., tedy nejslavnější boxer všech dob, Muhammad Ali. Jak
vnímáme vizi? Zeptali jsme se úspěšných. A zde jsou jejich odpovědi.

Petr Karban

archiv COT group

Otázky
osobnostem
1.  
2.  
3.  

Jaký význam či důležitost má pro
vás jako podnikatele vize a proč?
Je stejně důležitá vize
pro stát?

Jaká je podle vás vize
České republiky?

12
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Cyril Svozil

majitel rodinného holdingu Fenix group

1. U
 firem stejně jako u států je vize stmelujícím základním prvkem určujícím priority a směrování aktivit.
2. Stát bez vize je společenstvím ve vegetativním stavu.
3. Étos zakladatelů Československé republiky nebyl v průběhu let doplňován a aktualizován,
proto je v současnosti Česká republika kolbištěm naprosto protichůdných idejí a zájmů. Neexistence všeobecně sdílené vize vede k nesmiřitelnému a stále se prohlubujícímu rozdělení
společnosti.

Kamil Jeřábek

generální ředitel společnosti Wienerberger Česká republika

1. B
 ez vize nevíte, kam jdete, a celá společnost bloudí. Lidé nevědí, k čemu směřují, nevědí, pro
co se nasadit, práci vidí jen po svůj úzký horizont. Chybí smysl. Je to o tom jednom a druhém
kameníkovi, kteří opracovávají stejný kámen. Ten první je umořený, zdeptaný, že pořád stejně
tluče do nějakého kamene, ten druhý je šťastný a raduje se, protože ví, že ten kámen je
jedním z dílků nádherného chrámu a on se může na té stavbě podílet. Jenom s vizí máte šanci
něčeho dosáhnout, posunout věci smysluplně k lepšímu.
2. Bezpochyby. Pokud nemá stát vizi, na které se ideálně shodne většina politické reprezentace, přeskakuje se z jednoho tématu na druhý, přesně podle toho, kde právě nejvíce tlačí
bota. Dnesk energie, zítra důchody, k tomu trochu populismu… Nečitelné prostředí, nejistota.
Pro občany, pro podnikatele, pro zahraniční partnery i instituce.
3. Jednotná a většinou akceptovaná vize mi chybí. A je to škoda. Partikulární zájmy se upřednostňují před zájmy celé společnosti. Nehledáme systémová řešení, ale hasíme požáry. Je to
škoda, plýtváme energií na něco, co nás neposouvá kupředu. Jako národ jsme šikovní, inovativní, umíme si poradit. Potřebujeme nasměrovat a budou se dít divy.

Petr Novague

designér, majitel studia Novague

1. Z
 ásadní, bez vize nelze definovat misi.
2. Jednoznačně, ne-li důležitější.
3. Žádná. Žádná srozumitelná.

Zdeněk Blažek

majitel společnosti Recyklo

1. V
 ize má pro podnikatele vysokou důležitost z hlediska současného rozhodování pro budoucí
kladný přínos. Bez vizí nelze budoucnost plánovat a připravovat.
2. Vize pro stát je neméně důležitá jako pro podnikatele. Rozhoduje o úrovni a standardu žití
pro budoucí generace.
3. Vize České republiky se dle mého názoru výrazně zlepšila s odchodem současné vládní
koalice a politickým odchodem sociální demokracie a komunistů. Musíme společně doufat,
že nastupující pravicové politické strany připraví pro český národ a generace našich dětí
a vnuků podstatně lepší ekonomickou prosperitu a stabilitu.

13
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Tomáš Jahn mladší

marketingový ředitel společnosti STASTO Automation

1. V
 ize a její naplnění jsou, z mého pohledu, jednou ze zásadních podmínek úspěchu. Naše vize
se reflektuje v našem přístupu k celkovému fungování firmy, naší vnitřní i vnější komunikaci
a samozřejmě i v přístupu každého jednoho člena našeho týmu. Jsme hrdí na to, že i navzdory
faktu, že naše filozofie Made in Europe není tou nejjednodušší cestou, máme v našem kolektivu lidi, kteří této vizi věří a skvěle ji i naši firmu reprezentují.
2. Pro stát je podle mě stejně důležitá jako pro soukromý subjekt. Náš stát by si po dlouhém
období populismu a celkového politického marasmu zasloužil vládnoucí skupinu, která by
prosazovala, byť i nepopulární, ale efektivní vizi fungování naší společnosti. Nechápejte mě
špatně, nevolám po silném vůdci, naopak. Demokracie je o pluralitě názorů a jen subjekt s vizí
a silou si za ní stát i v nelehkých dobách, které nás čekají, může být faktorem pro celkovou
kultivaci společnosti a našeho politického spektra celkově.
3. Zatím žádná.

Jana Kremlová

majitelka společnosti Alika

1. V
 ize naznačuje směr a smysl podnikání firmy a zaměstnancům přináší určitou míru jistoty,
když tuší, proč se ve firmě věci dějí daným způsobem a dává jim to smysl.
2. Vize by měla být pro stát stejně důležitá.
3. Oficiálně se zdůrazňuje slogan Česká republika – The Country For The Future. Kroky současné vlády na mě působily tak, že vizí naší země je, aby v ní žili spokojení státní zaměstnanci
a důchodci, stát bez velké komunikace se západním světem. Snad vizí nové vlády bude
podpora lidí, kteří něco tvoří, rádi pracují, aktivně studují a nečekají na státní podpory, dotace
a sociální programy. Ráda bych viděla naši zemi se solidním postavením v Evropě. Zemi, která
se nenaklání opět na východ. Zemi, která se mimo jiné aktivně věnuje důstojnému bydlení
a životu důchodců a dlouhodobě nemocných.

Jana Nováková

majitelka společnosti Trustav

1. Vize má pro mne naprosto zásadní význam, protože jsem nepokračovala v něčem zajetém, ale
naopak, abych začala podnikat, musela jsem si vytvořit svoji vizi, která se stala cílem mých kroků. Ano, během času se stalo, že moji původní vizi nahradila nová a cesta k vizi se trochu (někdy
hodně) vyhnula z původní trasy. Mám pořád nějaké vize, a dokud je budu mít, budu mít hnací
motor pro podnikání – vize je pro mne dílčí (a některá možná i konečný) cíl, moje motivace.
2. U státu je úloha vize úplně někde jinde z hlediska dlouhodobosti – věk státu a podnikatele
je úplně v jiných řádech, takže bych u státu nehovořila o vizi – je to subjektivní a naši možní
vizionáři, kteří určují směr státu, mají život pouze jepičí. Pro stát je nutné určit směr, který
se dlouhodobě musí budovat a protože se do toho občas zapletou vizionáři, kteří mají svoji
vizi, která se neshoduje s nastaveným směrem, je z toho většinou průšvih nebo velká změna,
která dá jiný směr. Jestli je to dobře, nebo ne, ukáží dějiny.
3. Česká republika neumí mít vizi, protože její směr nebo spíš jeho naplňování určují volení
zástupci lidu, kteří mají (a někdy ani nemají a jen se vezou) každý svoji vizi, která ne vždy
odpovídá nastavení směru. Často ta vize je velmi subjektivní pro plnění cílů několika jedinců,
kteří netvoří Českou republiku. Hlavně nevím, koho bych se za stát zeptala, jakou má vizi?
Docela teď sleduji naše politické dění a myslím si, že ani naši volení zástupci a výkonní
úředníci neznají vizi a natož směr České republiky. Takže za mne je vize individuální – já
mohu pro moji vizi získat někoho dalšího, ale stát vizi nemá.
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Pavel Krůta

majitel společnosti Korus EU

1. V
 ize udává směrování firmy k jednotnému cíli, sjednocuje a utváří představy o fungování
firmy, definuje obraz pro zaměstnance.
2. Ano.
3. Roztříštěná dle zájmů skupin nebo žádná, je velmi složité orientovat se.

Martin Plachý

spolumajitel skupiny Royal Spa

1. M
 ít vizi v podnikání je zcela zásadní. Je potřeba vědět, co chci dosáhnout, kam směřuji, kde
nebo co je můj cíl. Nemít vizi, je jako nevědět, kam jdu.
2. Myslím, že stejně jako je vize důležitá pro firmu, je důležitá i pro stát. Zvláště proto, že se zde
každé čtyři roky mění politická reprezentace, je o to důležitější mít dlouhodobou vizi směřování státu, která nepodléhá tomuto funkčnímu období, ale tvoří časový přesah.
3. Musím se přiznat, že neznám vizi a směřování České republiky. Zaznamenal jsem vládní slogan Czech Republic – The Country For The Future, ale nevím, co si pod tím mám představit.

Tomáš Langr

majitel společnosti Otidea

1. V
 ize je klíčová v určování směru firmy, je to představa, jak se v budoucnu
uplatníme.
2. Pokud je stát ovládán politikou, tak ne.
3. V médiích se opakuje udržitelný rozvoj, dle jednotlivých resortů se může lišit.

Bohumír Bárta

generální ředitel společnosti JLV

1. V
 ize je důležitou součástí každého podnikání, možná i každé lidské činnosti. Pokud nemáte
vizi, těžko se můžete dále rozvíjet. Vize musí být srozumitelná pro každého ve firmě a je
skvělé, když se s ní všichni ztotožňují, což ovšem znamená hodně práce a vysvětlování.
Osobně považuji za ještě důležitější stanovení měřitelných cílů, které vedou k postupnému
naplňování vize.
2. Samozřejmě i stát má své vize. Říkám to v množném čísle, protože jedna jediná vize by musela být hodně obecná, paušalizovaná vize typu Chceme se mít dobře až na věky. Problémem
je, že oficiální státní vize neformulují občané, ale politici, což jsou často odlišné skupiny,
neboť nikdy nereprezentují názor všech obyvatel. Jsem starší ročník a tak jsem už zažil vize
světlých komunistických zítřků a pevného společenství se Sovětským svazem. Kde ty vize
jsou? V propadlišti dějin. Proto je potřeba státní vize brát s rezervou a hodnotit je zdravým
rozumem. Jsou poplatné současné době, současné politice.
3. Všechny oficiální vize České republiky ve všech odvětvích by zabraly mnoho stránek – energetika, doprava, zdravotnictví a mnoho dalších. Ano, vize existují, ale určitě budou nástupem
nových politických stran ve vládě upravovány, včetně jednotlivých cílů. Jako občanovi by
mi stačila vize být pevnou součástí demokratické Evropy s bezkonfliktními obchodními, ale
především lidskými vztahy mezi všemi státy.
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Ne konflikt vizí,
jen hádky o maličkosti
Názory prezidenta Václava Klause jsou vždy jasně formulované, často provokativní
a inspirativní, nikdy ne mainstreamové, nikdy ne povrchní. Lze je přijímat i odmítat,
ale nelze je dost dobře ignorovat. Jak vnímá současnou situaci?
Petr Karban
archiv Institutu Václava Klause

Inflace je vaše celoživotní a velké téma, dnes je to
i velké téma Česka, zdá se…

Inflace je složitý fenomén, jednoduchý není její vznik
a není jednoduché se jí zbavit. V každém případě nepadá v úvahu, že bychom ji mohli nějak potlačit. To chtěli
za komunismu. Inflací si musíme projít a jde jen o to,
abychom ubrzdili následné řetězové reakce. Nakolik
jsme si ji způsobili sami a nakolik je importovaná, to je
věc druhá. Ale už od velké krize 2008–2009 se do ekonomiky valí obrovské množství peněz, v Americe,
v Evropě i u nás. Nerovnováha tohoto typu vzniknout
musela a také vznikla, nikdo nám ji neodpáře, nikdo nás
jí nezbaví.

Zmínil jste brzdy. Co tedy může pomoci?

Musíme zastavit rozhazování, to je prvotní věc. Stát
musí začít dávat do pořádku veřejné finance a přestat
maláčovat. Bohužel, Maláčové se objevily i v řadě
dalších zemí, nejen u nás. Takže se navzájem posilují
a propagují jedna druhou. To je jedna rovina věci.
Nevím ovšem, jestli této nápravy budou vlády schopny. Deficity na úrovni tří, čtyř set miliard v našich
podmínkách, to je něco naprosto nepředstavitelného.
Když my jsme začínali, považovali jsme za prohřešek
miliardu. Teď jsme v jiném světě.

Se jménem Václava Klause je
spojeno celé téměř čtvrtstoletí naší
obnovené demokracie a všechny
klíčové události této doby. Jeho
jméno nás proto současně zakotvuje
ve vývoji naší země, Evropy a světa
po pádu komunismu.
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Překvapil vás krok centrální banky, jeho razance?

Centrální banka, a naše zvlášť, je nešťastnou institucí. Je neurotická, protože nemá, co
by dělala. Chce být velmi aktivní, vedle vlády, která vyhlašuje padesát opatření týdně,
ale nemá žádné nástroje k tomu, aby něco udělala a vlastně ani nemá co. Tím je neurotizovaná. Ostatně, to byl důvod, proč přišla na konci roku 2013 s měnovou intervencí a znehodnotila kurz koruny. Od té doby nic velkého neudělala. Byla natěšená, že
něco bude moci udělat. To je věc jedna. Že to byl zásah ve správném směru, o tom
není sporu. O rozsahu ovšem můžeme mít tisíc a jednu pochybnost.

Na druhou stranu, nulové nebo dokonce záporné úrokové sazby asi nejsou
normální…

Nejsou, ale také myslím, že nehrozily. Nevadí mi, že centrální banka sazby zvýšila, vadí
mi, že vítězi jsou komerční banky, které mají spoustu peněz u státu a na zvýšených
úrocích vydělají. Nicméně pro makroekonoma je to jev o úroveň níž, než která mě
zajímá. K čemu vedlo obří vylekání se krizí 2008–2009? Banky začaly tisknout peníze,
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říká se tomu kvantitativní uvolňování. Údajně tím
bojovaly s deflací, která ovšem nehrozila a nebyla. Tím
právě rozpoutaly dnešní inflaci, to je pravá a prvotní
příčina. Druhá věc jsou pak konkrétní subpříčiny, to je
ale něco úplně jiného. Když se někde utáhnou kohoutky s plynem a vzroste jeho cena, jistě, ale rámcem toho
všeho je laxní měnová politika.

Můžeme si, jako malá středoevropská země, s tou
situací poradit sami?

V něčem ano, v něčem ne. Jaký si navrhneme deficit
státního rozpočtu, to je v naší moci. Kolikrát ještě
Maláčová zvedne ruku, než bude definitivně odstavena
od vlády, to jde skutečně na náš vrub.

Nechci se primárně věnovat politice, ale jste
duchovní otec ODS… Jak vnímáte hlavní body
koaliční smlouvy?

Vy se nechcete věnovat politice, mně se nechce číst
koaliční smlouvu. Ty body, které se dostaly do headlinů,
mne ale fascinují. Mají být jedním z hlavních témat dva
další národní parky? Jedna dáma mi psala, že je šokovaná z toho, že se hledá národní pták. A jsem fascinován
z toho, že konečně bude zavedena havlistická zahraniční
politika. To všechno mi připadá poměrně legrační…

Mířil jsem třeba k důchodové reformě…

Nevidím žádné zásadní změny. Komerční připojištění
existuje. Že penzijní systém musí mít základní nepodkročitelnou složku, to je zřejmé a jde jen o to, jakou její
hladinu se podaří odhlasovat. To skutečně zajímavé,
o čem je důchodová reforma, je uprostřed mezi tím.
A tam nic, co by připomínalo reformu, nevidím. Dílčí
parametrické změny snad.

Institut
Václava Klause
Liberálně-konzervativní think tank s vlastní
výzkumnou studijní činností, semináři,
konferencemi a dalšími akcemi a programy pro
odbornou i širokou veřejnost. Založen byl v roce
2012 za účelem rozvíjení politického a ideového
odkazu Václava Klause, financován je výhradně
ze soukromých zdrojů, tedy z darů firem
a fyzických osob.
„Se jménem Václava Klause je spojeno celé téměř
čtvrtstoletí naší obnovené demokracie a všechny
klíčové události této doby. Jeho jméno nás proto
současně zakotvuje ve vývoji naší země, Evropy
a světa po pádu komunismu. Což je důležité
především dnes, kdy běh času a generační obměna
přinášejí stále více zkreslených, zkarikovaných,
nepřesných či zcela falešných interpretací
naší nedávné minulosti a aktuální současnosti.
Naše ambice je v kontextu toho poměrně široká,
zkoumáme a zpracováváme nejen soudobé
české dějiny, které právě prezident Václav Klaus
silně ovlivnil, ale zabýváme se také aktuálními
politickými, ekonomickými a společenskými
problémy u nás i ve světě. Cílem je šířit myšlenky
svobody, volného trhu, bránit tradiční hodnoty
a politickou demokracii,“ říká bývalý prezidentský
kancléř a dnes výkonný ředitel Institutu Václava
Klause Jiří Weigl.

Zkusíte se vrátit do doby, kdy jste působil v Prognostickém ústavu a formulovat prognózu pro
Českou republiku?

Ne. V Prognostickém ústavu o prognózování nešlo, žádné zkušenosti tohoto typu nemohu využít. To bylo jen
vzletné jméno, ale ve skutečnosti to s prognózováním
nemělo nic společného, připravovali jsme pouze analýzy
naší ekonomické a politické situace a doporučovali
bývalému komunistickému vedení, co by se v mezích
perestrojky mohlo udělat. Prognózovat české ekonomice nemám co. Jde pouze o to, abychom se vyhnuli
krátkodobému chaosu. A ten je daný inflací a šílenstvím
zvaným Green Deal. Bez silných hypotéz, jak se tyto dva
fenomény budou vyvíjet, není žádná prognóza možná.

Vidíte cestu, jak se vyhnout tomu chaosu?

Nevím. To se mě ptáte, co bych dělal, kdybych byl
předseda vlády, a to nejsem.

Na nedávné panelové diskuzi jsme se nepotkali
v názorech na vizi… Já se pídil po vizi státu a vy
jste prosazoval názor, že stát žádnou vizi mít nemá,
že ji mají mít politici a ve volbách s ní soutěžit.
Já doufám, že jste si to od té doby promyslel a otázku
na vizi mi už nikdy nepoložíte.

Tu minulou ne, zeptám se jinak – není soupeření vizí v tom krátkém horizontu
volebního období příčinou toho, že naše cesta vpřed je poměrně klikatá, často
dokonce krok vpřed, dva kroky vzad? Jedna vize střídá druhou…

Ale vždyť jsme na jakékoliv vize politických stran rezignovali. Politické strany ustoupily do pozadí a jsou tu koalice bez jakékoliv vůně, zápachu i myšlenky. Neumím si
představit, jaké vize bychom mohli dnes diskutovat. To, že se vymazaly politické
strany, k čemuž notně přispěla ODS, má za následek, že tu není žádný konflikt vizí.
Jen hádky o maličkosti. Měsíc před volbami jsme v Institutu vydali knížku, kde jsme
se pokoušeli říkat, o čem si myslíme, že by volby měly být a varovat, že o tom
nebudou, že zásadní témata půjdou stranou, bude se hrát falešná karta antibabiš
a k podstatě problémů se vůbec nedostaneme. Realitu znáte. Žádná ze stran nešla
do voleb s debatou o covidu, žádná do nich nešla s debatou o Green Dealu, žádná
se nevymezila vůči potichu tikající bombě masové migrace, žádnou nenapadlo se
ani dotknout tématu, kterým jsme začínali, totiž inflace. Klíčová témata pro budoucnost nebyla a nejsou předmětem debat.

I kdybychom takové debaty začali, byla by naše země na evropské scéně
vůbec slyšet?

Mohla by být. Ale musela by mít určitou jednotu a její politická reprezentace by musela mít určitou sílu, což český duch a česká politická scéna vylučuje.
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Proč vize nestačí
Vize jsou bezesporu něčím, co v životě ani v podnikání nemůže chybět, dávají naší
činnosti smysl. Nicméně vize samy nikam nevedou. Nemůžu nevzpomenout na Tomáše
Baťu, který říkával, že vize nestačí, rozhoduje čin. Podobně zní japonské přísloví, podobně
to vnímal i Nelson Mandela, který řekl, že akce bez vize je mrhání časem a vize bez akce
je obyčejné snění.
Ivan Baťka, majitel společnosti Fosfa

archiv COT group

A

no, vize jsou možná lákavé a krásné, ale pokud nejsou spojeny s činem, pokud
k nim nevede – často složitá – cesta, po níž bychom šli, pak pozbývají smyslu.
Nemáme-li vize, stáváme se bludnými ovcemi. Je jedno, jestli jde o život, firmu
nebo stát. Vizi jako směr potřebujeme v každém případě. Ale to je pouhý prvotní
impuls, který musí být následován činem, vykročením na cestu.
Mezi vizemi v různých prostředích ale vnímám přece jen jeden zásadní rozdíl. Vize
v životě je má soukromá, ovlivňuje zpravidla jen několik nejbližších. Vize firemní už
ovlivňuje větší prostor, ale v zásadě vždy na bázi dobrovolnosti – nikdo není nucen
mou vizi akceptovat, příležitostí je nepočítaně. Vize společenská, národní nebo státní,
ta už je jiná. Byť ani v tomto případě není nikdo, alespoň v našem světě, nucen vizi
akceptovat, ale obvykle – i když se s ní neztotožníte – s ní budete muset žít. Odejít
z firmy a odejít ze země, to jsou nesouměřitelné odchody.

Zákazníkem politiky je občan.
Ale v praxi se to nijak neprojevuje,
politika nemá ve svém epicentru
tu nejlepší službu občanům.
Politici totiž neznají tajemství
podnikání, chovají se jako ty
firmy, které žijí v přesvědčení,
že dělají nejlepší produkt
na světě, jen to zákazník neocení.
A snaží se ho uchlácholit a získat
na svou stranu reklamou.
18

Proč držíme prohrané pozice
Jistě se nebudete zlobit, že svou soukromou vizi si
nechám pro sebe. Naší firemní vizí je být nejlepší na
světě a poskytovat zákazníkům tu nejlepší možnou
službu. A s hrdostí si už dovolím říkat něco, co bych
ještě před pár lety považoval za aroganci. Totiž, že
v našem byznysu ke světové špičce už patříme. A jak
vnímám vizi této republiky? Složitá otázka. V první
řadě nejsem politik, mám jen pohled občana, podnikatele. A ten bude nutně jiný než pohled politika. Je
vlastně otázkou, zda politik má ambice s vizí přicházet. Nedávno jsem někde četl rozhovor s panem
Topolánkem. Ptali se ho, zda mu chybí politika. A on
odvětil, že mu nechybí politika, ale moc. Nahlas tak
pojmenoval něco, na co se snažil upozornit už Ladislav Mňačko, že politika není cesta k vizi, ale cesta
k moci. Špatná zpráva je, že tito politici, ať chceme,
nebo nechceme, definují prostředí, v němž je nám
dáno žít a podnikat.
A snad proto, že se bez vizí stydí, mluví často a rádi
a na mnoha úrovních a v mnoha smyslech o transformaci společnosti. Mluví o ní a nedochází jim trapnost těch slov, když jejich horizont rámují čtyři roky
volebního období. Dovolím si tvrdit, že za čtyři roky
není možné transformovat ani středně velkou firmu,
natož celou zemi. A navíc proklamace o transformaci
nedoprovázejí činy, což nás staví do pozice předem
prohrané. Nelze realizovat jakoukoliv myšlenku bez
odpovídajícího úsilí a odpovídajícího času pro její
naplnění.
A ještě posunu své zamyšlení jinam – pokud chcete
dlouhodobě budovat podnikání, musíte mít v epicentru službu zákazníkovi. Zákazníkem politiky je občan.
Ale v praxi se to nijak neprojevuje, politika nemá
ve svém epicentru tu nejlepší službu občanům. Politici
totiž neznají tajemství podnikání, chovají se jako ty
firmy, které žijí v přesvědčení, že dělají nejlepší produkt
na světě, jen to zákazník neocení. A snaží se ho uchlá-
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a společně s ním i naše lidi. Můžete totiž chtít budovat
cokoliv, ale bez kvalitních lidí a kvalitních procesů je to
nemožné.
V kontextu toho všeho musím souhlasit se Stevem
Jobsem, který se držel ve své filozofii toho, že nejlepší
produkt či design je ten, od kterého už nelze nic
ubrat. A s určitým smutkem vnímám, že svět se ve své
většině bláhově snaží jít cestou opačnou, procesy
i produkty vylepšovat tím, že k nim stále něco přidává v naději, že pak už to konečně bude dokonalé.
Složitost je faktor, který nás nakonec – bez ohledu
na vize – dovede k zániku. Zvednout samurajský meč
a rozetnout tento gordický uzel, to je z mého pohledu
jedna z největších výzev současnosti, respektive pro
budoucnost.

Fotbal, který nechceme

Ivan Baťka

Český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář
břeclavské společnosti Fosfa.
Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Po roce 1989 začal podnikat,
v roce 2002 převzal silně předluženou břeclavskou
chemičku, které hrozil bankrot, a s vizí vybudovat
světově úspěšný podnik ji začal transformovat
do moderní podoby současné výrobně inovativní
společnosti se širokým záběrem.
Je obdivovatelem baťovských podnikatelských principů
a idejí, které uplatňuje v praxi. Jeho názory formovali
a dodnes formují také zakladatel Kaizen institutu
Masaaki Imai a česko-americký ekonom Milan Zelený,
kteří patří k jeho mentorům a osobním přátelům.

cholit a získat na svou stranu reklamou. To je snad možné na krátký čas. V dlouhodobém horizontu se ale prosadí skutečná kvalita. Tu ovšem budujete léta a povede se
to jen tehdy, když pochopíte, že pro kvalitu na výstupu je nezbytná kvalita na vstupu.
Na to se u nás často zapomíná.

Zlatý grál byznysu
Já jsem tajemství podnikání našel v jedné z Baťových knih. Je v ní popisována scéna,
v níž Alexandr Veliký navštíví nejbohatšího a nejúspěšnějšího kupce své doby a ptá se
ho na tajemství jeho úspěchu. „Nakupuji draze a prodávám levně,“ zní odpověď. Což
každý, komu to řeknete, bude považovat za nesmysl. Nedivím se, je to v podstatě
oxymóron.
Podobně tajemná byla věta, kterou mi kdysi řekl Masaaki Imai: „Nejlepší proces je
ten, který neexistuje.“ Dlouhá léta mi trvalo, než jsem obě ta sdělení pochopil. Cesta
se mi otevřela ve chvíli, kdy jsem do epicentra všeho podnikání umístil zákazníka

Protože takto se chová i politika, když vylepšuje veškerá pravidla a zákony tak, že je komplikuje. Tím se ovšem
věci nestanou lepšími, pouze komplikovanějšími. Což
může mít pro některé skupiny svou přitažlivost. Fotbal
má jasně, srozumitelně a dlouhodobě definovaná
poměrně jednoduchá pravidla, rozměry hřiště, počet
hráčů, povolené a nepovolené zákroky. Na regulérnost
dohlížejí rozhodčí, dnes často i s pomocí technologií.
Hráči to vše musejí znát a respektovat, ale jakou předvedou hru, jak odehrají zápas v definovaném prostředí,
to závisí na strategii, kterou určuje trenér, a na jejich
talentu, kreativitě a schopnostech. Komplikovaná
pravidla hru v podstatě znemožňují. Anebo hůře,
ve složitém a nepřehledném prostředí lze z tribuny
velmi dobře rozhodoval o tom, jaké bude mít ten který
fotbalový tým výhody, či nevýhody a jaký vlastně bude
výsledek. Takový fotbal ale nikdo, až na pár jedinců
u moci, nechceme.

Cestu vlastně známe
Pokud se máme bavit o vizi pro naši zemi, nevymýšlejme hranaté kolo. Podívejme se, kdo ve světě je
úspěšný a má přitom podobné vlastnosti jako my.
Malá země, bez moře, uprostřed Evropy… Mně z toho
opravdu vychází Švýcarsko, jediná skutečně demokratická země na světě, multikulturní země s důrazem
na vzdělání a znalosti, s mocí delegovanou z centrální
úrovně do kantonů, země bez surovin, která ví, že
jejím jediným bohatstvím jsou schopnosti lidí a přidaná
hodnota.
Že je to příliš smělá představa, vize, která je nenaplnitelná. Ale vždyť to všechno už jsme měli, to Česko učilo
Švýcarsko dělat hodinky. A kdo dnes dělá nejlepší hodinky a nejdráž je prodává? Věřím, že to všechno v nás
je. Máme Komenského a máme Baťu, tím máme všechno, co je potřeba. Nemusíme kopírovat žádné giganty,
které stejně nezkopírujeme. Máme cestu, kterou nám
napsali už naši předkové. Jen – bez soudržnosti a práce
to nepůjde, řečmi to nevybudujeme. Ale přiznám se,
moc rád bych vidět Česko jako zemi, v níž budou žít
mé děti, a já se o ně nebudu bát.
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Vize by měla mít sílu
zvednout nás ze židle
Firemní vize je velký cíl. Je to předobraz budoucnosti firmy v určitém časovém horizontu.
Zachycuje ambice, směřování a předpokládá trendy. Vize dává směr celé firmě a pomáhá
dělat správná rozhodnutí. Aspirativní vize by měla zaměstnance i vedení motivovat a měla
by budit chuť podílet se na jejím naplňování. Spolu s posláním a hodnotami tvoří filozofii
firmy. Jak takovou vizi sepsat a jak s ní pak pracovat dál?
Simona Bodláková, SevenIN a Asociace rodinných firem
archiv ARF

V

edení lidí – neboli leadership – spočívá ve třech
základních úkolech lídra: nastavit cíl, vytvořit
tým lidí, kteří jej naplní, a odstraňovat a řešit
překážky, které na cestě k cíli vzniknou.

Vize jako součást leadershipu
Na začátku podnikání má vizi téměř každý. Víme, co
bychom chtěli vybudovat, na co se chceme zaměřit
a kde jsou příležitosti. Po úspěšném začátku a nějaké
době se ale stává, že se necháme pohltit operativou
a zapomeneme vizi upravovat. Může se tak stát, že se
pak z inspirativní vize stane úkol. Zvládnout tento rok,
nebo jen číslo, například nárůst v prodejích o X procent.
Vytrácejí se ambice a s ní i touha se zlepšovat nebo
tvořit. Pro zaměstnance, kteří mají chuť dělat velké
věci, může být chybějící vize doslova demotivační.

Máte vizi? A mohla bych ji vidět?
Při pohovorech s vedením a jejich zaměstnanci často
dochází ke dvěma typickým situacím. Zaměstnanci
tvrdí, že firma nemá žádnou vizi, popřípadě, že kdysi
nějakou slyšeli, ale neumí ji popsat. Majitel nebo výkonný ředitel tvrdí, že vizi mají a nadšeně o ní vyprávějí,
a dokonce mi ji ukazují na svých webových stránkách.
Zapomínají ji ale komunikovat směrem k týmům, a tak
to vypadá, jako by žádná vize nebyla.
Druhý scénář je častý u firem, které jsou na trhu desítky
let a vedou je majitelé zakladatelé. Ti tvrdí, že po nich
vizi občas někteří zaměstnanci chtějí nebo jejich děti,
že jim říkají, že by ji měli mít, sami tu potřebu ale necítí.
Proč bychom se měli něčím takovým zabývat? Vždyť
víme, co máme dělat a daří se nám dobře.
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Společná tvorba
vize je obrovský
zážitek, který
pomůže stmelit
tým a podpoří
sounáležitost
i porozumění.

Obě situace mají stejný dopad na fungování firmy. Zaměstnanci nemají pocit vedení a směru a v širších souvislostech postrádají smysl. Ve své práci pouze reagují
na zadané úkoly nebo dílčí cíle, vytrácí se proaktivita,
osobní odpovědnost, motivace a inovativnost.

Firemní vize jako cesta na Měsíc
Jak už bylo zmíněno, firemní vize je součástí firemní
filozofie. Do ní patří firemní poslání a hodnoty. Tyto dvě
části mají trvalý charakter a nemění se v čase. Proto
bychom je měli mít definované ještě před tím, než
přistoupíme k tvorbě vize.
Poslání je odpověď na otázku, proč tu jsme. Co chceme
v našem oboru dokázat? Jakou změnu našim zákazníkům, oboru nebo světu přinášíme? Poslání je takovou
hvězdičkou nad horizontem. Ukazuje nám směr, ale
pravděpodobně k ní nikdy úplně nedojdeme. Poslání
neboli Mission statement odhaluje naše motivy a záměr. Mělo by být ale dostatečně obecné, aby přetrvalo
věky a odolalo novým trendům. Walt Disney měl například poslání dělat lidi šťastnými.
Firemní hodnoty ukazují to, jak věci u nás děláme, co je
pro nás opravdu důležité, a přes co nejede vlak. Mělo
by jich být maximálně tolik, kolik máme prstů na jedné
ruce, aby nebylo těžké si je dobře zapamatovat. Firemní hodnoty vycházejí často z osobních hodnot zakladatele a jsou jeho trvalým odkazem. Pomáhají nám
správně se rozhodovat, vybírat lidi do týmu a nastavovat pravidla a principy chování napříč celou firmou.
Firemní vize je na rozdíl od poslání a hodnot časově
omezená. Vizi můžete vytvořit na tři roky, pět nebo
deset let nebo – jako Elon Musk – na celé století.
V každém případě ji ale jednou naplníte a budete potřebovat vytvořit vizi novou.
Firemní vize by měla vystihovat to, co chcete vybudovat a co chcete jako firma vytvořit. Měla by být
konkrétní, ambiciózní, realistická, měřitelná a časově

ohraničená, zkrátka SMART, což je akronym z anglického Specific, Measurable, Aspirational, Realistic a Timely. Při jejím přečtení byste si z ní měli sednout na zadek, ale
zároveň byste měli mít chuť začít ji hned naplňovat. Měla by být motivující, inspirativní, odvážná. Měli byste se v ní vyhnout klišé a marketingovému žargonu a raději
používat srozumitelný a jasný jazyk.
Firemní vize by měla být krátká – stačí několik vět, které vyjádří, kde chcete za tři
roky být. Americká NASA měla v 60. letech jasnou vizi: Do konce desetiletí dopravit
člověka na Měsíc a zpět. Umím si představit, že taková vize by mě, jako zaměstnance
NASA, zvedla každý den z postele a naplnila mě hrdostí, že u toho mohu být. I kdybych byla jen uklízečkou.

Jak firemní vizi vytvořit?
Firemní vizi by měl tvořit strategický tým firmy společně. Do strategického týmu patří
vedení společnosti a klíčové pozice, které mají vliv na komunikaci a výběr lidí jako HR
oddělení nebo marketing. Společná tvorba vize je obrovský zážitek, který vám pomůže stmelit váš tým, podpoří sounáležitost a porozumění.
V rámci workshopu, kde vizi budete tvořit, byste měli vyhodnotit minulé období
a realisticky popsat, kde se nyní nacházíte. Nenechte se ale strhnout k dlouhým
powerpointovým prezentacím výsledků. Stačí několik vět, vyhodnotit, co bylo těžké,
co se naopak povedlo a co byste chtěli zachovat nadále.
Větší část workshopu by se měla věnovat budoucnosti. Užitečné bývá cvičení vizualizace. Představte si, že už jste v roce naplnění vaší vize. Jak to tam vypadá? Jak se změnil váš produkt nebo služba? Jak se změnil zákazník nebo jeho chování? Kým tam jste?
Když si odpovíte na tyto otázky, zaměřte se na to, čeho chcete dosáhnout. Jaký
velký úkol si dáte? Firma Amazon má například tuto vizi: „Naší vizí je být společností
na světě, která se nejvíce zaměřuje na zákazníky, kde zákazníci mohou najít a objevit
vše, co by si mohli chtít koupit online.“ Pokud byste si na vedení workshopu netroufli
sami, oslovte zkušeného facilitátora, který vám workshop pomůže zrealizovat.

Využijte vaše firemní vizionáře, ale nezapomínejte
na praktiky

Tak jako se dělíme na leváky a praváky, tak se dělíme na vizionáře a praktiky. Část
z nás má více rozvinutou schopnost zaměřovat se na budoucnost a na nová řešení. Co bylo včera, nebo je dnes, je pro tyto lidi již minulostí. Neustále hledají nové
možnosti, mají představivost, která jim umožňuje konkrétně vidět, jak by věci mohly
fungovat nebo vypadat v budoucnosti. Jsou frustrovaní, když cesta k novým nápadům trvá příliš dlouho, protože oni už tam ve svých hlavách dávno jsou.
Druhou skupinou jsou praktici. Jsou to lidé, kteří mají rozvinutější schopnost uvádět
věci do chodu. Když jim vysvětlíte zadání projektu, jasně vědí, jaké kroky povedou
k realizaci. Vidí rizika a možné překážky. Aby novému nápadu uvěřili, potřebují vidět,
že někde funguje. Přesvědčit je o něčem úplně novém může být těžké. Nežijí v oblacích, ale jsou nohama pevně na zemi.
Pro vizionáře bude snadnější sestavit vizi, pro praktiky připravit strategii k jejímu
naplnění. Oba mají svůj jasný úkol a nebojte se využít jejich schopností.

Sepsáním vize práce nekončí
Když se vám podaří sepsat vizi, za kterou si jako strategický tým stojíte, je třeba ji
rozpracovat do strategie firmy a do strategických kroků pro jednotlivá oddělení. Díky
tomu, že se na sepisování vize podílel celý strategický tým, neměl by být těžký úkol
pro každého vedoucího oddělení vypracovat svůj plán činností a aktivit, které povedou k naplnění vize z pohledu jeho oddělení.
Vize je velmi silným motivačním prvkem. To ale za předpokladu, že s ní dokážete
správně pracovat. Představení vize zaměstnancům by měla být velká událost. Zaměřte se na vysvětlení, buďte konkrétní, vyprávějte vizi jako příběh. Používejte odkaz
na firemní vizi a hodnoty, kdykoliv budete dělat zásadní rozhodnutí, když budete
vyhodnocovat výsledky nebo přijímat nové pracovníky. Firemní hodnoty a vize jsou
příběhem vaší firmy a měly by se stát součástí běžného života a komunikace.
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Kam se bude ubírat
pracovní trh
a jaké jsou dovednosti
budoucnosti?

Již nyní je zřejmé, že hlavním aktivem společností bude lidský kapitál. Navzdory urychlující se
robotizaci bude potřeba lidí a hlavně investice do lidského kapitálu. Současná doba poukázala
na potřebu nového „skill setu“ manažerských dovedností, a to zejména spolupráci, přesvědčivost,
kreativitu, adaptabilitu a emoční inteligenci. Tyto nové kompetence souvisejí především s lidskostí,
kterou roboti nenahradí, zároveň i schopností vyrovnávat se s nejistotou, což bude základním
předpokladem budoucnosti a jedinou jistotou. A tomu musíme přizpůsobit i náš mind set.
Ladislava Fialová, Altro Management Consultants

K

ooperace, dojednávání, autonomie a spolupráce
budou patrně hlavními atributy manažerského řízení 4.0. Pravděpodobně se postupně bude upouštět
od hierarchického řízení a plynule se přejde do autonomie
a spolupráce. Řada společností má již nyní zkušenost,
že v době krize se jejich zaměstnanci byli schopni velmi
dobře aktivovat bez ohledu na management.

Komunikace, ne direktiva
Bude potřeba lidi vést a ne řídit a kontrolovat. Zvláště
například mileniálové nechtějí direktivní styl řízení, ale
spíše více konzultativní, založený více na vzájemné komunikaci, nápadech, názorech a doporučeních. Na jejich základech pak manažer učiní konečné rozhodnutí.
Manažeři by měli být schopni lidem více umožnit jejich
rozvoj, nikoliv jim v rozvoji překážet. Podporovat jejich
flow, tedy umožnit, aby lidé dělali to, co je baví, co umí
a v čem jsou dobří. Budou pak schopni se sami motivovat, definovat si cíle skrz definici vlastního úspěchu
a manažer jim ho pomůže dosáhnout častější reflexí.
Budou si vytvářet svůj vlastní leadership. A právě
i změna managementu na leadership bude spolu s dobrou firemní kulturou přispívat k dobrým výsledkům
a bude klíčovým faktorem úspěchu společnosti.
Trend vytváření aliancí a spolupráce bude mít výrazný
dopad na týmy a jejich složení. Myslím, že se bude
výrazně pracovat s věkovou diverzitou více než dosud
a společnosti i jedince to obohatí. Již dnes to potvrzují
společnosti, které byly v diverzitě napřed.
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Jakub Hněvkovský

Vnímat mentální nastavení
Při náborech zaměstnanců budeme muset více pracovat s očekáváním, pracovními
návyky a zvládáním zátěže jednotlivých věkových kategorií. Nebudeme se například
nad juniorním životopisem pozastavovat, že pracovní pozici mění dotyčný každé dva
roky, a tudíž to je fluktuant. Tato skupina má mentálně nastaveno, že sbírá zkušenosti
a teprve pak se rozhodne, kde se ukotví. Pokud hledáme někoho na pět a více let,
dívejme se po jiných ročnících.
Flexibilní pracovní úvazky budou stále více vyžadovány, až se stanou běžným standardem firem. A to nejen z důvodu požadavku na sladění pracovního a rodinného
života, nebo potřeby více volného času. Lidé budou chtít mít možnost pracovat i pro
vícero zaměstnavatelů nebo na více projektech.
Stejně tak dojde k tomu, že firmy budou muset být více flexibilní u požadavků
na uchazeče a nebudou tak striktně lpět na některých požadavcích či zkušenostech
jako dnes. Věřím, že se bude více pracovat s potenciálem a ochotou učit se. Pro firmu
bude důležitější vnitřní nastavení a motivace jedince, jeho DNA než konkrétní zkušenost. Což je dnes třeba patrné u start-upů. Půjde o nadšení a vášeň pro věc. Na druhou stranu dnes ani nevíme, jaké dovednosti s nástupem nových technologií budeme
v budoucnu potřebovat, tak právě ochota učit se novým věcem bude pro mnohé
společnosti velkou výhodou.

Ve hře jsou hodnoty společnosti
Při změně zaměstnání se budou lidé rozhodně více zajímat u nového zaměstnavatele o jeho poslání, vize a hodnoty, které jsou základem firemní kultury. Klíčové
atributy, určující např. spolupráci, komunikaci a vztahy ve firmě, budou možnou
konkurenční výhodou a budou výrazně ovlivňovat motivaci ke změně nejen nových
zaměstnanců. Tento trend je patrný již nyní u mladší generace, která chce pracovat
na smysluplných věcech s dlouhodobým cílem, přitom jakou stopu zanechávají, je
pro ně klíčové.

Každý detail
je duležitý...

Koupelny & Kuchyně
PLZEŇ I PRAHA I BRNO I KARLOVY VARY I BRATISLAVA
www.proceram.cz
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Klid před bouří zájmu – krasavci
naleštění, přichystaní, hostesky
v červeném stejně tak, velkolepý
festival může začít.

Unikátní
devítihodinový
Festival
sběratelství

Děláme to proto,
že můžeme
To jsou slova Ladislava Ornsta, kterými v první
prosincový den z pódia vysvětlil hostům důvod
konání světově ojedinělé akce, pod kterou jsou
podepsány fondy Hydrogen1, Hydrogen2, Artefin
a komunikační agentura COT group. Akce, která
pro veřejnost trvala pouhých devět hodin a kterou
už vlastně nebude možné nikdy opakovat. Což
ale neznamená, že se organizátoři nepokusí ji
za nějaký čas ještě překonat.

Petr Karban
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Aleš Funke
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S

lova to byla výstižná, leč s ohledem na parametry akce velmi lakonická. V Měšicích, kde všechny tři fondy mají základnu, se totiž podařilo na ten ultrakrátký
čas soustředit sběratelské artefakty v hodnotě několika miliard. A některými
z nich byly naprosto exkluzivní unikáty, jako například monumentální obraz Andyho
Warhola se sbírky Miura Collection či výjimečné vozy ze sbírky Jacquese Sicotta.
Přesto ten večer o miliardy nešlo. To právě měl na mysli Ladislav Ornst, když vyslovil
onu zmíněnou větu. Některé věci si za peníze prostě koupit nelze. Například přátelství, díky kterému lze uspořádat dva sice krátké, leč naprosto výjimečné večery pro
pár přátel a jejich hosty.
O pozornost si ale řekla i ve dvou patrech instalovaná díla současných českých umělců –
na ta se zaměřuje právě Galerie Artefin i stejnojmenný investiční fond, který letos v létě
vznikl. Ostatně, Krištof Kintera, Monika Žáková, Patrik Hábl, Jiří Černický, Jiří Sopko,

2

1

J eden z nejcennějších kousků ve sbírce
Jacquese Sicotta – Alfa Romeo 6C 2500
Super Sport z roku 1946. Světlo světa
nespatřilo ani 5 kusů tohoto modelu.

2

Před přípitkem, který celý
devítihodinový unikátní festival
sběratelství odstartoval – zleva
moderátor Petr Karban a ti, co za to
mohou: Roman Horák (Artefin,
Hydrogen1, Hydrogen2), Gabriela Ben
Ahmed a Eva Frindtová (COT group)
a také René Rohan, Petr Matuška
a Ladislav Ornst (všichni Artefin,
Hydrogen1, Hydrogen2).

3

 ervené a zelené Bizzarrini, dvě ozdoby
Č
jedinečného a neopakovatelného
festivalu sběratelství. Ačkoliv, tady
bylo ozdobou vše, na co oko padlo.

Milena Dopitová, Jiří Matějů, Argišt Alaverdyan, Stanislav
Kolíbal či Pavla Sceranková budí zájem nejen v Česku, ale
vystavují v prestižních galeriích a jejich díla zdobí i významné soukromé či veřejné sbírky u nás i za hranicemi.
Jejich díla, stejně jako díla celé řady dalších současných
českých a slovenských umělců v galerii Artefin lze nejen
prohlédnout, ale pro radost i zakoupit. Kdo by chtěl
radost spojit se zajímavou investicí, pro toho je tu pak
investiční fond Artefin, vedený renomovanými experty.
A když se to všechno povede, desáté narozeniny fondu
budeme moci oslavit festivalem, který ten letošní může
bez problémů překonat.

3
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4

 errari 360 GTC z roku 2004, unikát,
F
který připravovali v Michelotto
Automobili v Padově. Tento borec
je vítězem italského a španělského
dílu seriálu mistrovství světa GT
z roku 2005.

5

 errari Monza SP2 z roku 2020 –
F
limitka 250 kusů představila nový
koncept.

6

Velký krasavec, Maserati MC12.
Interiér i exteriér vozu jsou původní,
dotýkal se jich vlastní rukou
fenomenální Michael Schumacher,
který s tímto vozem jezdil.

4

5

6

7
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9

10

11

7

J acques Sicotte nebyl jediný, kdo se
nechal zvěčnit před tímto obrazem.
A není divu – je to světový unikát,
monumentální sedmimetrový originál
Andyho Warhola ze soukromé české
sbírky Miura Collection, kde mu patří
čestné místo mezi takovými velikány,
jakými jsou Damien Hirst nebo Gerhard
Richter.

8

Poslední fáze performance Jiřího
Černického, nazvané Teplo domova.
Dala by se charakterizovat jako
metamorfóza ohně – virtuální oheň
v televizi se změnil v oheň skutečný.
A záznam vstoupil jako videoart
do online prostoru.

9

Ladislav Ornst (vpravo) s kamarádem
a majitelem fenomenální sbírky takřka
70 jedinečných a krásných vozů,
Jacquesem Sicottem

10

Speciál loňského roku, Ferrari 488
Challenge EVO. Pro závodní účely bylo
vyrobeno pouhých 200 vozů.

11

David Korecký, jeden z členů
expertního týmu fondu Artefin, při
komentované prohlídce exponátů
galerie – v pozadí dílo brněnského
výtvarníka Milana Housera, který
osobitým způsobem pracuje s vrstvami
barev a laků.

12

Ladislav Ornst s kamarády z kapely
KP58 do galerie přinesli díky koledám
i vánoční atmosféru.

12
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13

Pozdrav Jiřího Černického? Nikoliv, jen
nápověda Davidovi Koreckému.

14

Krásným vozům a skvělému šampaňskému Heucq –
Blanc de Meunier Brut Nature neodolaly ani ženy.

15

David Korecký provedl zájemce i druhým patrem,
v němž byla instalována výstava artefaktů ze
sbírky fondu Artefin – zde před dílem Mileny
Dopitové, nazvaným Šašek (ze série Příště u vás,
kovová konstrukce, výška 300 cm, 2019).

16

Patrik Hábl při své živé performanci – i pod
jeho rukama se zrodil obraz jen proto, aby
za pár minut zahynul a vstoupil jako digitální
otisk pouze do virtuálního světa.

17

Depozitář galerie ochraňuje na 900 děl
perspektivních českých umělců, stačí si jen
vybrat. A v tom pomohou zdejší odborníci
i začínajícím sběratelům.
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Grand Prix architektů – Velká cena
architektury 2021
Přehled oceněných projektů

42

Architektura není jen výsadou měst
Oleg Haman | Obec architektů

44

Jak se prodává čas
Ondřej Svačina | Meffert

48

Golem z Třeště
Martin Podzimek | Podzimek a synové

50

Když lídr tvoří budoucnost
Luděk Bárta, Vlastimil Cech, Jiří Dobiáš
a Daniel Uskokovič | Wienerberger

Koření Karibiku
To je přezdívka Grenady. Poprávu! Vůně
muškátového oříšku, kakaové boby a poctivý
karibský rum. Svatá trojice grenadského
plantážnictví, jež dala solidní základ
prosperitě ostrova. Hlavní město Saint
George‘s s kamennými uličkami, velkolepou
katedrálou, středověkou pevností a poctivou
architekturou, žádný obvyklý karibský
papundekl. Mediteránní atmosféra svědčí
o dávné prosperitě nejjižnějšího z Návětrných
ostrovů Malých Antil.
www.esotravel.cz
archiv ESO travel
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Grand Prix
Architektů

Národní cena
za architekturu 2021
Valerie Saara
archiv Obce architektů

Od roku 1993 uděluje Obec architektů prestižní profesní
ocenění. Porota je každoročně pětičlenná, přičemž čtyři
porotci jsou vždy zahraniční a pouze jeden je z České
republiky. V letošním roce bylo do Grand Prix Architektů
– Národní ceny za architekturu 2021 přihlášeno 231 prací,
což z této ceny dělá největší architektonickou soutěž
v České republice.

J

ako ceny jsou každoročně předávány skleněné kostky, jejichž autorem je Bohumil Eliáš starší, český sklářský výtvarník, sochař, malíř a grafik. Na tradici svého
otce navázal jeho syn Bohumil Eliáš mladší, český sochař, malíř a sklář, který
tyto výjimečné ceny vyrábí dnes.
Magazín Be the Best přináší na následujících osmi stranách přehled všech oceněných projektů letošního XXVIII. ročníku Grand Prix Architektů – Národní ceny
za architekturu 2021. Každý z nich rozhodně stojí za pozornost. Stejně jako fakt,
že hlavní cenu si neodnesla novostavba, ale rekonstrukce. V letošním roce nebyly
uděleny ceny v kategorii Interiér a Urbanismus.
„V letošním roce byl velký rozdíl v práci poroty, a to především v tom, že porota si
nevybrala ze svého středu předsedu. Rozhodování bylo tedy jednomyslné, všechny
vítězné projekty získaly plný počet, to je pět hlasů. Již v prvním kole, kdy porota
rozhodovala o výběru finalistů, mělo mnoho projektů čtyři nebo i pět hlasů. Proto
musel být shortlist finalistů rozšířen z padesáti na pětapadesát. Je vynikající, že hlavní cena je hrazena z veřejných financí. V loňském roce tomu bylo stejně, kdy vyhrála
Městská hala Modřice,“ uvedl k udílení cen předseda Obce architektů Oleg Haman.
Každoročně je v průběhu slavnostního večera, který se letos konal 9. listopadu
v Betlémské kapli, vyhlášena i cena za Celoživotní dílo, kterou uděluje Rada Obce
architektů. Ta byla letos udělena Ing. arch. Viktoru Rudišovi, který představuje významnou osobnost naší architektonické scény. Jeho pracovní i osobní život je spjat
především s Brnem. Za Rekonstrukci a dostavbu pavilonu G na brněnském výstavišti získal Grand Prix Architektů v roce 1996.
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Letošní
složení
poroty
Michiel Hofman
Nizozemí
Vlastní architektonické studio
HofmanDujardin, držitel mnoha
ocenění.

Anne-Françoise
Jumeau
Francie
Vlastní architektonické studio
AFJA, na začátku své kariéry
pracovala pro DominiquA
Peraulta, autora univerzitní
knihovny v Paříži.

Štefan Moravčík
Slovensko	
Vlastní architektonickourbanistický ateliér, je nominován
spolkem architektů Slovenska.

Ana Kučan
Slovinsko
Vlastní studio AKKA, přednáší
krajinnou architekturu
postgraduálním studentům
Fakulty architektury univerzity
v Lublani.

Jan Magasaník
Česká republika
Jeden z vedoucích architektů
světoznámého architektonického
studia BiG v Dánsku, narozen v Ústí
nad Labem.
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Absolutní vítěz Grand Prix
Architektů – Národní ceny
za architekturu 2021
Přestavba menzy koleje
17. listopadu FHS Univerzity
Karlovy
Projekt autorů Ladislava Kuby, Tomáše Pilaře
a Martina Klimeckého
Ateliér: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Stavba menzy z 80. let
minulého století měla nespornou architektonickou
kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití však byla nutná radikální proměna.
Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce
původního objektu menzy. Zásadním zásahem je
vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany
s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana s dvojicí jednoramenných schodišť
je srdcem a společenským centrem fakulty. Po obvodu
dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem
do seminárních místností a pracoven pedagogů.
Na nejnižší úrovni dvorany jsou společné posluchárny,
aula, fakultní knihovna a děkanát. Prostoru dominuje
sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové
barvě.
Autoři obdrželi z rukou rektora ČVUT v Praze Vojtěcha Petráčka Velkou modrou kostku z dílny Bohumila
Eliáše.

Nová skleněná fasáda FHS Univerzity
Karlovy (nahoře)
Nová moderní učebna (uprostřed)
Ústřední prostor přes tři podlaží pro
setkávání a komunikaci studentů
(dole)
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Kategorie Novostavba
Malá modrá kostka
Přístavba kanceláře
ve Vysokém Mýtě
Autor: Martin Prokš, Marek Přikryl
Ateliér: Prokš Přikryl architekti
Nevelký dvorek, ve vnitrobloku za hlavním náměstím,
je vymezen slepými zdmi sousedních objektů, vše
je zde natěsno. Tyto limity daly přístavbě tvar věže
s minimálním půdorysem a natlačily ji na samou hranici,
do severní části pozemku. Dvůr tak zůstal vzdušný a zároveň stavba v této pozici nestíní ani neovlivňuje okolní objekty. Reflexní fasáda z hliníku odráží pestrý svět
zadních dvorků, ze kterého přístavba čerpá svůj tvar
i charakter a kam zároveň svou siluetou a přítomností
přispívá. Osazením v druhém plánu je však z pohledu
chodce neviditelná.

Využití prostoru nad domem
k rozšíření kanceláří. Porota ocenila
originalitu projektu s hlubokou
filozofickou myšlenkou.

Autoři více než rok připravovali a sbírali
podklady, aby vytvořili dokonalou kopii
stavby architekta Jurkoviče.

Kategorie Rekonstrukce
Malá modrá kostka
Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
Libušína
Ateliér: Masák & Partner s.r.o.
Jídelna Libušín patří do souboru nejznámějších beskydských secesních lidových staveb, které se staly symbolem Pusteven. Byly vystavěny v letech 1897–1899 podle
návrhů architekta Dušana Samo Jurkoviče a stavitele
Michala Urbánka ze Vsetína.
Stavby na Pustevnách vznikaly podle principů skládání
a kombinování různých prvků a motivů lidového stavitelství. Byly převzaty jak z lokalit Valašska, tak z lokalit
Slovenska.
Po vyhoření bylo cílem zadavatele projektu obnovy dodržet takové architektonické a technologické postupy,
které zaručí, že stavba bude v detailu i celku odpovídat
období vzniku.
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Kategorie Renovace
Malá modrá kostka
Radnice pro Prahu 7
Autor: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka,
Ing. arch. Jáchym Svoboda
Ateliér: Ateliér bod architekti s.r.o.
Výrazové prostředky použité při rekonstrukci domu citují tvarosloví a matérii
Holešovic, dům ctí historický kontext čtvrti, ctí její specifika, ctí průmyslovou
estetiku v Holešovicích často postavenou na detailu z cihly. Byť je objekt
výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou – použitím tradičních
holešovických motivů. Původní objekt je očištěn na samotný skelet, na technickou nutnost – na nosnou konstrukci, kterou vnímáme jako krásnou. Krása
inženýrských staveb tkví v jejich opravdovosti a upřímnosti. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají
z běžného domu dům vznešený – radnici. Ta téměř vždy mívala věž s hodinami.
Původní gradující hmota je velice výrazná. Hodiny umístěné na nejvyšším místě
hmoty jsou samozřejmostí. Použití rastru společně s hlubokými ostěními oken
dodává domu na solidnosti a na nebývale výrazné plasticitě. Jasně rastrovaná
fasáda odpovídá racionálnímu uspořádání provozů uvnitř.

Architekti se
snažili zpříjemnit
občanům Prahy 7
návštěvu přepážek
moderními prvky,
barvami a vzdušným
prostorem. Radnice
také disponuje velkým
sálem v suterénu, kde
se konají zasedání
zastupitelstva.
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Kategorie Rodinný dům
Malá modrá kostka
Dům na Kozině
Autor: Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl
Ateliér: ateliér 111 architekti
V historické části malého jihočeského města, sice
zanedbané, ale s poměrně silnou atmosférou
a potenciálem, vznikl náš nový domov. Místo nás
od začátku lákalo pro svůj svérázný charakter
a skvělou polohu. V úzkých ospalých uličkách,
vedle travnatého plácku na Kozinově náměstí,
jsme skryti před ruchem okolní dopravy, přitom nás jen pár kroků dělí od centra s obchody,
službami a úřady, od škol, kina, divadla i nádraží.
Rekonstruovaný dům vnímáme jako alternativu
k vilám v předměstí, ke stavebním záměrům, které
leckdy neúměrně odkrajují z naší krajiny. Na výrazně menší ploše realizujeme stavební program,
kterému nechybí dostatečně velký obytný prostor
s navazující venkovní terasou, podkroví s dětskými pokojíky a hernou, ložnice s vlastním koupelnovým zákoutím, zahrádka s ovocnými stromy,
dvě garážová stání a velká dílna se zdviží.

Krajina a zrcadlo jsou principem
komunikace až mystické.

Kategorie Malá architektura
Malá modrá kostka
Věčná loviště
Autor: Petr Hájek, Martin Stoss, Cornelia Klien
Ateliér: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Areál bývalé protivzdušné obrany Drnov byl vybudován v 80. letech 20. století
k ochraně hlavního města Prahy. Dnes hlavní bunkr slouží jako vojenské Muzeum.
V jednom z menších servisních objektů se investor rozhodl vybudovat krematorium
pro zvířata.
Okolní krajina okouzlí svou divokostí. Areál je ostrovem v organizovaném moři přísně
zastřižených polí. Keře a stromy do sebe prorůstají a zápasí o místo a světlo. Hledali jsme způsob, jak tuto atmosféru nepoškodit. Inspirací se pro nás stala příroda
a sochařské dílo Anishe Kapoora a Richarda Serry. Rozhodli jsme se postavit do krajiny
velké zrcadlo, které bude svými odrazy násobit vlastní okolí. Z některých pohledů
dům se svým okolím splývá, aby se jiné odrazy promíchávaly s oblohou. Příchozí, který pohlédne do zrcadla, se ve skutečnosti nevidí v přítomnosti, ale hledí na svůj odraz
v minulosti. Dívá se zpět, vzpomíná... Může za to konečná rychlost světla. Zrcadlo je
samo o sobě v krajině mystické. Odráží a vtahuje do sebe vše kolem.
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Jedná se o rekonstrukci
čtyř menších objektů,
ze kterých vznikl
architektonicky
propojený celek. Ten
si postavili architekti
jako svoje rodinné
sídlo. Zajímavá je
práce s dřevem, které
prostupuje celým
domem. Interiér působí
vzdušně, s dostatkem
světla.

Kategorie Krajinářská architektura
Malá zelená kostka
Obnova krajiny kočárových koní
Cena byla vyhlášena bez uvedení autorů. Cena/Malá zelená kostka bude předána
po vyjasnění, kdo všechno jsou autoři.
Krajina v Národním hřebčíně je od roku 1579 utvářena pro chov starokladrubských
kočárových koní. Krajina byla po roce 1945 zanedbaná a zarostla náletovými dřevinami a zmizely vazby na okolní krajinu.
Výsledkem krajinářských úprav je obnovená pastevní krajina, která navozuje atmosféru starobylých pastevních luk z renesančního období určená nejen pro pastvu, ale
především pro výcvik kočárových koní. Součástí výcviku je projížďka krajinou s komponovanými výhledy, které byly programově založeny a cizelovány v druhé polovině
19. století. Vypůjčené horizonty s hospodářskými stavbami, domy vrátných a věžemi
kostelů po válce zarostly. Krajina byla zaslepena. Tyto kompoziční vazby jsme krajinářskými úpravami obnovili a vrátili krajině neobyčejný ráz. I díky tomuto projektu byl zapsán v roce 2019 areál hřebčína na seznam Světového a přírodního dědictví UNESCO.

Tvorba krajiny je dlouhodobá činnost a trvá několik let,
než stromy, keře a veškerá flora dorostou. V průběhu tohoto
procesu se na navrhování může podílet více architektů.
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Kategorie Šetrná stavba
Malá stříbrná kostka
Altán městské knihovny ve Vamberku
Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council) jako odborný partner
vybral skupinu vhodných projektů, ze kterých porota následně vybrala nejlepší šetrnou stavbu. Jejím autorem je Martin Kožnar, spolupracovali Miroslav Bachura, Jonáš
Kolařík a Ondřej Hart.
Místo je na spojnici mezi náměstím a fabrikami a denně jím prochází velké množství
lidí. Velký potenciál, ale ostrá dekadence. Městská knihovna potřebuje zahradu a altán pro mateřské centrum, čtení, výstavy a večerní akce. Komunikace, domek bývalých městských záchodků i zahrada městské knihovny jsou ve vlastnictví města. Proto
bylo možné prostor parcely přizpůsobit změnou hranic pozemku s ohledem na maximální zvětšení zahrady knihovny. Na jejím konci je ve tvaru úhelného kamenu umístěn
altán. Opěrná zeď vytváří sokl pro altán i větší zahradu. Konstrukce je dřevo-skleněná,
ze strany zahrady průhledná, aby umožnila skrze altán vnímat krajinu za ním. Pultová
zelená střecha posiluje vjem zahrady a propojuje ji se zelenou krajinou v dáli. Altán je
letní knihovnou, hernou, výstavním i přednáškovým prostorem. Lavice k sezení slouží
jako úložný prostor, police jsou regálem pro knihy. Zahrada je přístupná také z ulice
pro veřejné akce nezávislé na provozu knihovny.

Čestná uznání v kategorii
Šetrná stavba
Vzhledem k tomu, že bylo mnoho projektů, které porota za technické spolupráce České rady pro šetrné
budovy vyhodnotila jako velmi dobré a šetrné k životnímu prostředí, které si zaslouží uznání – rozhodla
se předat dvě čestná uznání v této kategorii.

Rezidenční projekt Sakura
Autoři: Jestico + Whiles
Projekt představuje další krok v budování konceptu živého bydlení. Kombinuje světovou architekturu londýnského studia Jestico + Whiles s bujnou vegetací na každém
balkonu či terase. Soukromou i sdílenou zeleň v přilehlém parku připravil ateliér Flera. Unikátní využití zeleně
pravidelně oceňuje také odborná veřejnost. Sakura uspěla na několika světových prestižních soutěžích včetně
největší architektonické soutěže WAN Awards a řadí se
mezi top světové zelené stavby ze všech kontinentů.

Bytový dům na periferii městské
zástavby s vysokou kvalitou bydlení
i použitých materiálů. Projekt je
obklopen zelení.
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Porota vyzdvihla, že
se jedná o veřejnou
stavbu postavenou
z dřevěných prvků, což
odpovídá nejnovějším
požadavkům na trvale
udržitelný rozvoj. Pro
porotu nebyly důležité
technické parametry
energetické náročnosti,
ale ta skutečnost, že
dřevěné konstrukční
prvky mohou být
použity po rozebrání
na jiné stavbě.

Klub v posledním podlaží s terasou
a výhledem na město Olomouc

Telegraph
Autoři: Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vojtěch Jemelka,
Lucie Vyhlídalová – Ječmen Studio
Rekonverze průmyslového objektu bývalé továrny na telefony a telegrafy, později učiliště TOS na polyfunkční
centrum. Zcela ojedinělé rozložení funkcí – veřejná galerie v 1. patře, coworking ve 2. patře, kavárna ve 3. patře
a hudební klub ve 4. patře doplňují živý prostor kolem
olomouckého nádraží. Konzervativní zachování továrních
oken, přiznání železobetonového žebírkového stropu
se stopami po olejových skvrnách zachovává původní
průmyslové využití. Nástavba z utilitárních sendvičových
panelů je logická pro nástavbu průmyslové stavby. Jako
je nová funkce, tak je nový interiér. Otevřená dispozice
s průhledy přes celý objekt, vložení vertikálních spojení,
nové otevřené atrium spojující kavárnu se střešní zahradou vytváří příjemné pracovní prostředí. Mobiliář svým
tvarováním a barevností odkazuje k původní barevnosti
strojů. Budova Telegraph je pozadím pro umění. To je zde
použito jak uvnitř, tak vně. Budova je v provozu rok a pozitivně ovlivňuje své okolí událostmi, instalacemi soch
i kultivací předprostoru s legální graffiti stěnou akcentující hlavní vstup.
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Kaplička Čtyř svatých
Autor: Kamil Měrka
Ateliér: ti2 architekti

Polní cesta ze Sobětuch do Rabštejnské Lhoty je lemována mladým stromořadím. Nad hlavou krouží poslední
větroně před návratem na blízké letiště, využívané
rovněž vojskem pro seskoky parašutistů. Záměr obce
vybudovat zde drobný sakrální objekt, zaznamenaný
v územním plánu prostým křížkem, získal konkrétní
formu. Prolnutím dvou prostorových křížů vznikl jednoduchý objekt se čtyřmi výklenky. Kontext místa přinesl
zasvěcení kaple čtyřem patronům. Ti jsou zastoupeni
stylizovanými symboly orientovanými na všechny
světové strany. Česká země – Svatý Václav – Svatováclavská koruna, letiště a vojsko – archanděl Michael
– meč, pole a zemědělci – Svatý Isidor – rýč, cyklisté
a výletníci – Svatý Kryštof – poutnická hůl.
Konstrukčně je kaplička řešena jako svařenec cortenových plechů tloušťky 20 mm, pod kterým je umístěna
nerezová schránka obsahující vzkaz budoucím generacím od místních dětí a vedení obce. Objekt kapličky
je doplněn lavičkou se štítkem stručně popisujícím
použitou symboliku.

Čestná uznání napříč
kategoriemi
Vzhledem k výjimečným kvalitám některých neoceněných projektů udělila porota tři čestná uznání.

Ústřední autobusové nádraží
Zvonařka
Ateliér: CHYBIK + KRISTOF

Brněnské Ústřední autobusové nádraží Zvonařka prošlo
zásadní rekonstrukcí. Učinit z autobusového nádraží
funkční a přívětivý veřejný prostor a zároveň zachovat podstatu brutalistní architektury – to byly cíle,
které si před modernizací Zvonařky vytyčili architekti
Ondřej Chybík a Michal Krištof. Opravené nádraží teď
odpovídá současným nárokům a nabízí cestujícím vyšší
komfort. Zvonařka se směrem k centru otevírá novou
výpravní halou, jejíž organický tvar překlenuje zázemí
od prodeje jízdenek a čekárny až po občerstvení. Hala
stojí na severním okraji nádraží v poloze zrušeného
nástupiště a stánků, díky čemuž je pohodlně přístupná
od galerie Vaňkovka. Všechna nástupiště propojuje
nový bezbariérový chodník. Orientaci jim usnadňuje
nový informační systém. Ocelová konstrukce zastřešení dostala světlý nátěr. Celý prostor opticky zvyšuje
nové osvětlení, jehož intenzita reaguje na okolní denní
světlo a šetří elektřinu. Přibyl také výtah na střechu,
kde lidé mohou nově využít parkovací místa.
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nádraží přes zásadní rekonstrukci
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Moderní kaplička,
kde ze všech pohledů
na kapličku je
vidět kříž. Kaplička
s posezením nabízí
možnost k zastavení
v celodenním shonu
a k zamyšlení. Občany
obce byla přijata velmi
pozitivně.

Bytový dům Panna a Baba
Autoři: Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Miroslav
Holubec, Tomáš Fejkl
Ateliér: m4 architekti s.r.o.
Bytový dům Panna a Baba se nachází v klidné části pražských Strašnic na rozhraní drobné zástavby
a parku. Na společné parkovací podnoži se nacházejí
dvě hmoty reagující nejen na měřítko okolních domů,
ale i potřebné odstupy a výškové limity. Výsledkem
je výrazná kompozice, která je ovšem sjednocena
jednotným architektonickým výrazem. Přísně čtvercové
okenní otvory, jejichž velikost je odvozena od jejich
funkce, jsou jednotícím prvkem architektury objektu.
Dvojjedinost formy pak nachází svůj odraz v názvu
projektu odvozeném od typické siluety Českého ráje.
Prostorový koncept bytového domu je založen na neokázalé modernosti a snaze o příjemné, obytné prostředí,
které však nezatěžuje své okolí přílišnými vhledy do soukromí. Správně namíchaný poměr otevřenosti a uzavřenosti je zárukou městského výrazu stavby. Vstup do objektu je koncipován jako poloveřejné patio, místo setkání
i odpočinku mezi veřejným a soukromým světem.

Název projektu je odvozen od typické siluety
Českého ráje, kde národní přírodní památku
charakterizují dvě věže – Panna a Baba.
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Architektura není
jen výsadou měst

Petr Karban
archiv Casua

Oleg Haman je jako předseda Obce architektů bezesporu jedním z těch nejpovolanějších, kteří
mohou o české architektuře mluvit otevřeně. Jaká je podle něj současná česká architektura?
Úroveň se zvyšuje, jen hvězdy chybí, dal by se ten krátký rozhovor shrnout do šesti slov.

Jak z pozice předsedy Obce architektů hodnotíte
současnou českou architekturu?

Z pozice předsedy mohu hodnotit současnou architekturu objektivem soutěžní přehlídky Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu, kterou založila
v roce 1993 profesorka Alena Šrámková. Česká architektura se dynamicky rozvíjí, což je dobré zjištění, ale
okolní svět také. Architektura se stává normální denní
potřebou. Jsou vypisovány soutěže a účastní se jich
mladí architekti. Vznikla spousta nových ateliérů, které
úspěšně šlapou na paty starším, zkušenějším kolegům.
Svědčí o tom i 231 přihlášených prací realizovaných
staveb v minulém roce na území České republiky. Před
deseti lety to bývalo mezi 80 až 100.

V čem je silná a kde případně má rezervy?

Česká architektura je velmi silná ve své celkové vysoké
úrovni. Vzniká mnoho kvalitních realizací i v malých sídlech a už to dávno není výsada jenom měst. Kdybych
měl architekty seřadit do pomyslného žebříčku, tak
zjistíte, že špička je velmi široká, ale ve srovnání s okolním světem nám chybí hvězdy. A ty architekty, které
my máme za naše hvězdy, v okolním světě hvězdy

nejsou. Můžeme jenom doufat, že se situace změní, protože stále více mladých architektů pracuje úspěšně v zahraničí nebo úspěšně pro zahraniční klienty. Popřípadě se
zajímají o kritiku architektury. Nechci teď nikoho jmenovat, abych mu z pověrčivosti
neuškodil.

Vy jste se ve své praxi orientoval hodně na urbanismus a územní plánování, které jste i vystudoval – není právě urbanismus popelkou české současnosti?

Já jsem vystudoval urbanismus u profesora Kriseho, ale poté jsem odešel pracovat
k architektu Pragerovi, který urbanismus, jak sám říkával, vůbec neznával. Samozřejmě ho ale také dělal. Já jsem u něho v ateliéru dostal šanci pracovat na opravdu velkých projektech. Pochopil jsem způsob vedení a organizaci takových projektů. A když
nás potom s kolegou stavebním inženýrem Alešem Poděbradem potkala v 90. letech
zakázka Obytný soubor a obchodní centrum Vinice v Praze 10, na pozemcích o rozloze 6,5 hektaru, tak jsme to zvládli od stabilizace územního plánu až po poslední
kolaudaci. Vše trvalo dnes neuvěřitelných sedm let. Ve srovnání s touto rychlostí je
současné územní plánování velmi složitý a pomalý proces, zejména v Praze. Mám
pocit, že současná legislativa územního plánování je schopna zabrzdit pro svoji komplikovanost veškerý pokrok.

Můžete pojmenovat výzvy, které – pokud jde o architekturu a urbanismus –
stojí před Českem?

Pro mne osobně je největší výzvou v urbanismu a v architektuře trvale udržitelný rozvoj.
Musíme se hodně poučit ze světa, zejména ze Skandinávie, a konečně už opravdu začít.

Oleg Haman
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, poté působil v ateliéru
Karla Pragera v Projektovém ústavu výstavby hlavního města
Prahy. Od roku 1990 se věnoval rok svobodnému povolání a poté
s Alešem Poděbradem založil ateliér CASUA. Od roku 1993 je
autorizovaným architektem České komory architektů. Je nositelem
mnoha ocenění, členem rady ministra kultury pro kulturu.
V současné době je předsedou Obce architektů ČR, TUTO
pozici již zastával také v letech 2003–2009.
Polyfunkční komplex
ByTy Malešice (2012)
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NAŠE OKNA VÁM SLUŠÍ!

WWW.TRUSTAV.CZ

Více než 22 let se specializujeme na výrobu dřevěných oken i dveří pro bytové domy, veřejné budovy i kulturní památky. Jsme česká rma, všechny zakázky připravujeme na míru
vašim potřebám, ručně a s maximální péčí v naší továrně v Děčíně. Kanceláře a vzorkovnu
máme v Praze, instalaci provádíme po celé ČR.
Za tu dobu jsme instalovali na 12 tisíc špaletových oken, 20 tisíc eurooken a 1 500 dveří.

souvislosti

Jak se
prodává čas
Ondřej Svačina, spolumajitel společnosti Meffert ČR, která začala před třiceti
lety v Česku obchodovat se stavební chemií té nejvyšší kvality. Dnes ovšem
více než co jiného prodává čas. A trh na to začíná slyšet.
Petr Karban
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Š

iroká německá výrobní základna, vlastní laboratoře a vývojová střediska, důraz na zákaznickou zkušenost a vysoká míra environmentální
odpovědnosti – to jsou faktory, které Meffert stavějí
na špičku v oboru, který žije z toho, že dělá dojem.
První, co na každé stavbě vidíte, je přece fasáda.
„V Německu, na rozdíl od Česka, je vysoká funkčnost
a kvalita materiálů obvyklým a očekávaným standardem. A mnohem vyšší jsou i nároky v oblasti ekologie
a zdravotní nezávadnosti materiálů. U nás zatím ještě
vládne stav, kdy o volbě materiálů bohužel nerozhoduje jejich skutečná kvalita a nezávadnost, ale pouze
nízká cena. Ale postupně se situace zlepšuje, i český
trh si na kvalitu zvyká. Přispíváme k tomu i my, protože dnes a denně vysvětlujeme zákazníkům skutečné
výhody kvalitních materiálů, které ve výsledku mohou
vynaložené náklady snížit i proti na první pohled
levnějším alternativám,“ říká Ondřej Svačina. Rozdíl
mezi českým a německým trhem dokumentuje drobný
detail: zatímco značka düfa je u nás brána za nejvyšší
kvalitu a je často využívána i profesionály, na němec-

Meffert ČR
spol. s r. o.
Dceřiná společnost německé
rodinné firmy Meffert AG, na českém
a slovenském trhu působí od roku
1992. Německá mateřská firma
má pětasedmdesátiletou tradici
a představuje špičku mezi výrobci
stavební chemie a právem patří mezi
tři největší výrobce materiálů pro
stavebnictví v Německu. Jen v Německu
zaměstnává přes 1 500 lidí, dceřiné
firmy a další výrobní závody operují
v mnoha zemích Evropy. Hlavními
produkty jsou interiérové i exteriérové
barvy, omítky a zateplovací systémy,
profilovými značkami jsou düfa, Profitec
a TexColor. Meffert, to je německá
kvalita a nadstandardní ekologická
nezávadnost, určená na obvyklé
i speciální stavební povrchy. Nátěry,
omítky, unikátní systém stavebních
izolací i progresivní technologie,
které v součtu zrychlují práci, zlepšují
parametry staveb a prodlužují jejich
životnost. Jinými slovy, šetří peníze
i životní prostředí.

kém trhu je to hobby produkt, tamní profesionálové pracují výhradně s produkty
řady Profitec. Ale i tady se pomalu srovnáváme s Německem. Investoři chtějí to
nejlepší a už přestává fungovat názor, že nám stačí to levnější. „Pomalu boříme synonyma, zažitá ještě z komunismu. Vnitřní nátěr, to byl vždycky prostě nátěr na bázi
hlinky. Všechny naše produkty jsou ale kvalitou výš, protože tuhle úroveň Německo
ani nevyrábí. Proč vyrábět barvu, která se při dalším nátěru sloupne…“ srovnává dva
sousední trhy Ondřej.

Jedna vrstva stačí
Nároky zákazníků rostou. Pořád platí, že základními parametry barev jsou krycí
schopnost, případně bělost, a odolnost proti otěru. Nad nimi ale je ještě celá škála
užitných vlastností. „Dnes je běžné, že barvy cíleně přizpůsobujeme konkrétním
požadavkům zákazníků a jejich osobním preferencím. Jen v oblasti interiérových
nátěrů proto můžeme nabídnout několik desítek druhů nátěrů, které mohou plnit
specifické požadavky na vzhled, čistitelnost povrchu, mechanickou odolnost,
odolnost proti plísním, odolnost vůči chemickým a dezinfekčním látkám, zdravotní
nezávadnost pro potravinářské a zdravotnické prostory, pro prostory s pobytem alergiků a podobně. Celá řada barev je takzvaně hybridních, které kombinují
i různé typy vlastností… Ale i když si vezmete jen ty dvě základní vlastnosti barvy,
tedy její kryvost a odolnost vůči otěru, jsou mezi jednotlivými barvami obrovské
rozdíly. Když zvolíte správnou barvu, stačí i aplikace jen jedné vrstvy nátěru, abyste podklad dokonale překryli a vytvořili estetický a dlouhodobě funkční povrch.
Ušetříte čas, nejméně jednu pracovní operaci a prodloužíte dobu do nutnosti další
výmalby,“ vysvětluje Ondřej Svačina a dodává: „Proto jsme schopni pro každého
zákazníka, bez ohledu na velikost zakázky, v podstatě připravit řešení na míru.
Produktové portfolio naší mateřské firmy je nesmírně široké a tvrdím, že máme
řešení pro každou situaci. Z obchodního hlediska ale není efektivní na malém
českém trhu držet totéž portfolio. Stačí, když naši experti ty možnosti znají a umějí
je nabídnout.“

Ochrana, kterou nevidíte
V posledních letech se začínají stále více prosazovat i speciální typy ochranných
nátěrů, jejichž účinek je doslova magický, ačkoliv je vlastně nevidíte. Dokáží
ochránit fasádu i jiné povrchy před znečištěním i mastnými nečistotami, před
sprejery i před vnikáním vody do povrchových vrstev omítek. Jde o plně reverzibilní materiály, které na fasádě vytvoří neviditelnou ochrannou vrstvu se snadnou
čistitelností teplou tlakovou vodou, bez nutnosti nákupu a používání chemických
čističů. Výsledek je zřejmý – významné prodloužení životnosti chráněných materiálů, dlouhodobé zachování čistého vzhledu staveb, méně častá údržba, a tudíž opět
finanční úspora. Kvalita nejvyšší možná, vždyť takové materiály jsou cíleně vyvíjeny
například pro ochranu historických a památkově chráněných objektů. U nás byly
použity třeba při poslední rekonstrukci Národního muzea v Praze. Zmínku zaslouží
i to, že jde o výrobky vysoce účinné, ale současně maximálně ekologické a zdravotně nezávadné. Na to je totiž německý trh nesmírně citlivý, akceptuje převážně
vodou ředitelné výrobky bez obsahu zdraví škodlivých složek. Což je v době, kdy
trh začínají formovat ESG pravidla, vlastnost zcela zásadní. I český trh se tyto parametry učí akceptovat.

Trendem je design i nové materiály
Požadavkem doby je jedinečnost. Týká se lidí i budov. Ve druhém případě jsou
reakcí designové fasády, které dávají vzniknout stavbám s individuálním, jedinečným vzhledem i charakterem povrchu. Umožňují to nové materiály, které na fasádě
strukturou i barvou vykreslí dokonalou imitaci dřeva či kamene a mnoho dalších
vzorů. A nejde jen o krásu, tyto fasády mají i vysokou odolnost a dlouhou životnost.
Materiálově unikátní je i stavební izolace, která využívá polyisokyanurát, tvrdou
polyuretanovou pěnu PIR. Materiál byl původně vyvinut v rámci výzkumu pro kosmický průmysl, používal se na izolace vesmírných sond. Jeho předností je totiž velmi
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dobrý poměr tepelné izolace vzhledem k tloušťce,
hmotnosti a pevnosti. Vyniká navíc vysokou požární odolností, je plně recyklovatelný a zdravotně
absolutně nezávadný, vždyť se používá i na výrobu
umělých srdečních chlopní. Izolační schopnost PIR
desek je oproti běžnému polystyrenu či vláknitým
izolacím téměř dvojnásobná. Tento materiál je základem certifikovaného zateplovacího systému, který
lze použít u projektů, kdy nechcete mít z oken střílny
nebo u nových developerských projektů pomáhá
zvětšit podlahovou plochu. Také systém zdvojeného
zateplení začíná být stále žádanější, protože kromě
toho, že je šetrnější ekologicky, dokáže ušetřit i přímé
náklady. „Odpadá demontáž a likvidace původní izolace, kterou už dnes přeplněné skládky odmítají brát
a cena za její likvidaci stoupá. Což z tohoto izolačního
systému dělá metodu, která nejenže výrazně uleví životnímu prostředí, ale s tím, jak rostou všechny ceny
vstupů, je výrazně výhodnější i ekonomicky a časově,“
potvrzuje Ondřej Svačina.

Osmdesát stupňů je moc
Meffert je typický obchodník s přidanou hodnotou.
Vysokou profesionální kvalitu svých produktů nemůže nabízet v regálech velkoobchodů. „Potřebujeme
maximum informací ještě před nákupem,“ vysvětluje
Ondřej Svačina: „Jen tak můžeme nabídnout konkrétní
řešení pro konkrétní realizaci a garantovat maximální
funkčnost za minimální cenu. Děláme vlastně poradenství, které doplňujeme komplexní dodávkou kvalitních
materiálů a u větších zakázek i supervizí nad realizací.
Což investoři i generální dodavatelé velmi oceňují,
protože nic vám nejsou platné nejkvalitnější materiály,
když s nimi neumíte pracovat. Naši technici mají i více
než dvacetiletou zkušenost. A nejsou líní si ušpinit boty
na stavbách.“

Silo a stříkaná stěrka –
dvě z novinek, které
šetří čas a zvyšují
kvalitu práce.
Vpravo letos
dokončený projekt
Sky Bohdalec, kde
byl použit Meffert
zateplovací systém
s designovou
povrchovou úpravou
Profitec.

Výhoda malých
Meffert v Česku působí na celý trh – řemeslníky a dodavatelské firmy učí používat nejvyšší kvalitu, investory a developery učí tu kvalitu chtít a architektům
či projektantům pomáhá konzultacemi řešit expertní
otázky. U každé skupiny to chce specifický přístup.
„Ti osvícení ve všech skupinách nás oslovují sami, ale
pořád je tu asi větší část těch, kteří jako by si nedokázali uvědomit, že volbou vhodných materiálů nebo
ověřeného systémového řešení mohou ušetřit nemalé
částky za materiál, snížit potřebný počet pracovních
operací i čas a zároveň docílit vyšší životnosti provedených povrchových úprav. Pak jsou výsledkem takové úlety, jako nevhodně použité exteriérové barvy,
takže fasáda má v horkém létě i více než osmdesát
stupňů. Taková teplota jí na životnosti nepřidá. Přitom
stačí použít barvu se speciálním pigmentem, který
odráží tepelnou složku slunečního záření. Rozdíl je
opravdu výrazný,“ poukazuje na realitu Ondřej Svačina.
Největší změna posledních let je podle něj v tom,
že na kvalitu začínají slyšet generální dodavatelé
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staveb. Ale má to háček – materiálů, respektive surovin na jejich výrobu, je aktuálně
nedostatek. „Máme paradoxně výhodu malých. Koncern Meffert patří v Evropě mezi
největší a zdroje má alokované. Takže i když se výroba omezovala, několik kamionů
týdně do Česka, to nebyl problém, krátily se jiné, větší dodávky, například do Číny,“
vysvětluje Ondřej.

Nejdražší je čas
Možná byste nečekali, že i v oboru stavební chemie se prosazují vedle nových
materiálů také nové technologie. Pravda, v Česku bohužel poněkud pomaleji než
v Evropě. „Důvodů je několik. Tím základním je samozřejmě vývoj nových metod
i materiálů. A to ještě akceleruje fakt, že nejsou lidi. Kombinace technologie a kvalitního materiálu je ideálním řešením, zvlášť tehdy, pokud se nedíváte krátkozrace jen
na investici, ale na celkové náklady. Naše téma je dnes právě budoucnost a má dvě
roviny. Čas a lidi. Všechno se zrychlilo, není čas ztrácet čas. Potřebujete materiály,
které čas ušetří. Když máte barvu s dokonalým krytím, stačí jedna vrstva oproti
standardním dvěma či třem. Když máte k tomu technologii, která dovoluje jistou
míru automatizace, znamená to, že jeden člověk zvládne práci za celou partu. To
není marketingové heslo, to je skutečnost. Vznikají úplně nové profese, to je osvěta,
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Vnímám obavu, že novinky
připraví lidi o práci. Ale to
je nesmysl, protože oni si
za práci mohou říct vyšší
cenu. Jsou rychlejší, výsledek
je kvalitnější. Vydělají si víc,
snáz a za kratší čas, který
pak mohou věnovat rodině
nebo koníčkům.

kterou dnes přinášíme na český trh. Například využití
vnitřních stříkaných stěrek do interiéru místo klasických štuků. Klasickou metodou zvládne řemeslník
maximálně sto, sto čtyřicet metrů čtverečních, ale
když bude stříkat, zvládne desetkrát víc. Podobné
je to u zateplovacích systémů, kde musíte připravit
směs lepidla a stěrky. Dnes se u nás míchá na stavbách ručně, jeden míchá, čtyři kouří. My máme sila,
která dovezeme na stavbu. Tak je to běžné v Německu, směs má vždy dokonalý poměr a je to bez práce,
na stavbě není žádný odpad, žádný nepořádek, nejde
to ukrást. Paradoxně, když takové možnosti nabízím,
vnímám obavu, že tyhle novinky připraví lidi o práci.
Ale to je nesmysl, protože oni si za tu práci mohou
říct vyšší cenu. Jsou rychlejší, výsledek je kvalitnější.
Vydělají si víc, snáz a za kratší čas, který pak mohou
věnovat rodině nebo koníčkům…“ popisuje nejviditelnější trend dneška Ondřej Svačina. Muž, který
prodává čas investorům i řemeslníkům.
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Golem z Třeště
Stavby, na kterých se podílí společnost Podzimek a synové, jsou často oceňovány
pro kvalitu řemesla. Právě um a fortel jsou něco, na co byl a je Martin Podzimek,
ředitel společnosti, vždy hrdý. Přesto právě tahle rodinná firma jde cestou, po níž
kráčejí největší nadnárodní korporace. Automatizace a robotizace je na stavbách
zatím skutečně cestou neprošlapanou.

D

V Třešti, de facto
v reálných podmínkách
stavby, se Golem
osvědčil.

Petr Karban
archiv Podzimek a synové
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ůvod je přitom poměrně jednoduchý. „Lidská práce mě pořád baví, ale lidí,
kteří jsou ochotní a schopní práci provést, je čím dál tím méně. A je zřejmé,
že je budeme muset umět nahradit. Před časem jsem se potkal s panem profesorem Součkem a z jeho úst tehdy padla věta, že stavaři jsou šíleně konzervativní
a teprve začínají řešit to, co strojaři řeší už čtyřicet let. Lidskou práci přebírají roboty.
Z následné debaty jsem si odnesl jediné – robotizace je nevyhnutelná. I ve stavařině
bude, dříve nebo později, s námi nebo bez nás. A vybral jsem si logicky to výhodnější. Tedy dříve a s námi,“ popisuje s úsměvem svou cestu k robotickým technologiím
Martin Podzimek. K jeho rozhodnutí přispěla i následná debata se synem, v té době
studentem ČVUT.
A vzal to před lety pěkně z gruntu. Naučit stroj uchopit kostku, rozuměj cihlu, a položit ji na místo, to Martina jako cesta k automatizaci nelákalo, nebyla to dostatečná
výzva. Ale když se začaly objevovat první zajímavé zprávy o možném využití tisku,
přišlo to Martinovi zajímavé, už proto, že vedle stavební firmy patří do rodinného
uskupení i strojírny. Myšlenka vyrobit si potřebné zařízení, a to pak využívat na stavbách ho naprosto nadchla. „Pravda, postupem času jsem zjistil, že jsem to viděl dost
zjednodušeně, ale bez toho zjednodušení bych se do toho asi nikdy nepustil. A když
už jsem v tom byl, tak jsem necouvl. Od první myšlenky, od první definice rozměrů
a zadání jsme všechno vyvíjeli sami, naše strojírny ve spolupráci se strojní a stavební
fakultou ČVUT. A dnes jsme v situaci, kdy máme unikátní zařízení, které jsme postavili a vyzkoušeli v reálném prostředí. Víme, že jsme schopni vytisknout domeček,“ říká
hrdě Martin.
A ta hrdost je namístě, protože onen domeček může mít 15 metrů na délku,
7,5 metru na šířku a 5,5 metru na výšku. 110 metrů čtverečních, ve kterých se už dá
klidně bydlet. Ta tiskárna je také poměrně monstrum. Ovšem monstrum, které se
umí pohybovat po kolejích, takže klidně může takových domů za sebou postavit hned několik. I větších, protože vyrobit větší tiskárnu by šlo. Ale Martin vidí
budoucnost, alespoň prozatím, spíše v jednoúčelových strojích, některé z nich
budou tisknout sloupy, jiné ploty, jiné třeba balkony. Zkrátka dříve, než se budou
tisknout celé domy, budou se patrně tisknout v betonárkách jednotlivé díly.
A na stavbách mohou fungovat třeba jako ztracené bednění. „Umíme vyrobit tiskárnu a vytisknout dům, ale pořád jsme na začátku,“ říká po čtyřech letech vývoje
Martin Podzimek. Ty čtyři roky se zatím zhodnotily ve dvou patentech – jedním
je speciální tisková hlava, druhým materiál, speciální beton. „Má v sobě přísady,
které způsobují, že velmi rychle tuhne, což je důležité, protože než se vrátíte
na stejné místo, musí už být předešlá vrstva natolik tuhá, aby unesla vrstvu další.
Tedy rychle tuhne a extrémně rychle hydratuje. Takže hůř vlastně tiskne menší
věci než velké. Proto ani tady ještě nejsme na konci, máme kam jít a tu směs dál
vylepšovat, pořád má limity,“ vysvětluje Martin Podzimek a demonstruje současně odhodlání k dalšímu vývoji.
Ve světě i u nás už podobných zařízení vzniká víc, každý si bude hledat segment,
ve kterém bude nejlepší. „Zatím to vypadá, že se oproti české konkurenci nejvíc blí-
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žíme pojmu tiskárna na dům. Přenesení tiskárny, kterou jsme měli v menším měřítku
a v hale, do reálných podmínek v exteriéru nebylo jednoduché. A přiznávám, zkrotit
toho splašeného koně nám trvalo více než rok a půl. Ve velkém, v klasických rozměrech a podmínkách stavby, si totiž nejprve doslova dělal, co chtěl,“ popisuje Martin
Podzimek úskalí vývoje. Pětadvacet metrů hadice je prostě něco úplně jiného než pět
metrů hadice.
Ani úskalí a dílčí nezdary nejsou ale překážky, které by Martina od nových technologií
nějak odrazovaly. Vlastně možná naopak. Vedle Golema pracuje s dalšími partnery
ještě na projektu robotického omítkáře. „To je ale jiný příběh. Jediné, co jsme si ověřili,
že to lze. Máme funkčního robotického omítkáře. Ale je to složité zařízení, na stavbě
zatím obtížně použitelné. Takže před sebou máme asi ještě opravdu dlouhou cestu
hledání a zjednodušování,“ přiznává Martin.
Zmíněný domeček Golem, jak u Podzimků v Třešti zatím tiskárnu nazvali, zvládl
za čtyřicet hodin. Jestli je to dostatečná rychlost, schopná konkurovat partě zručných zedníků, na to je příliš brzy. Nejsou totiž zedníci. Ne, vážně, debaty o komerčním využití, respektive o komerčním modelu, Martin Podzimek zatím odmítá jako
předčasné. Problém je trochu i v tom, že bude nutno hledat architekturu, která by
dokázala z možností tisku domů vytěžit maximum. Klasická stavařina zvládá víceméně přímky, kdežto 3D tisk umí i to, co zedník už neudělá, křivky nejen v horizontální,
ale i vertikální rovině. Takže možná tu za pár let nebude obdivovaný pouze Gehryho
Tančící dům, ale třeba také Podzimkův Roztančený dům. „Tyhle ambice sice nemám,
ale že chceme možnosti 3D tisku představit architektům, aby o nich věděli a mohli
s nimi pracovat, to pravda je,“ přitakává Martin a mluví o budoucí organické architektuře, pro kterou bude 3D tisk naprostou nutností. „A určitě další výhody ukáže BIM
a digitální modelování. Dnes je všechno, co děláme, originál. Prvotní naprogramování
je zdlouhavé a náročné, pořád hledáme cestu a nemáme předvídatelný proces. Ale
síla je i v tom, že jakmile stroj jednou naprogramujete, už to umí navždy,“ loučí se
Martin Podzimek.

Od první myšlenky,
od první definice
rozměrů a zadání
jsme všechno vyvíjeli
sami, ve spolupráci
se strojní a stavební
fakultou ČVUT. A dnes
jsme, na rozdíl
od mnoha jiných,
v situaci, kdy máme
unikátní zařízení,
které jsme postavili
a vyzkoušeli. Víme,
že jsme schopni
vytisknout domeček.
49
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Když lídr tvoří
budoucnost
Robotizace. Cirkulární ekonomika. Environmentální odpovědnost. Online.
Čtyři termíny, které vnímáme jako trendy doby napříč ekonomickými
sektory. Firmy se k nim stavějí různě – některé je berou jako nutné zlo,
jiné jako příležitost, jiné jako samozřejmost. Jak je vnímá Wienerberger?
Petr Karban
J akub Hněvkovský, COT group a archiv Wienerberger
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P

ohled předního světového výrobce stavebních materiálů zprostředkují čtyři
pohledy čtyř manažerů, kteří aktivity naplňující tyto trendy mají ve své gesci.
Byť se jedná o pohledy velmi odlišné, v jednom se shodují: Rozhodně je lepší,
když někdo kopíruje vás, než když vy musíte kopírovat jiné. Úkolem lídrů zkrátka je
budoucnost tvořit, ne se jí přizpůsobovat.

Luděk Bárta: Udržitelnost nestačí
Žijeme v době, která se snaží vše řešit technicky, používáme počítače, drony, umělou
inteligenci, roboty, digitální nástroje. Ale někdy je také potřeba vrátit se zpátky
ke kořenům a chovat se tak, jak se chovali naši předkové. Skloňujeme slovo krajina,
ale ta naše není přirozená, máme průmyslovou krajinu. Kupříkladu je moderní říkat,
že musíme mít nulové emise, ale na Zemi se neustále, po tisíciletí, opakují výbuchy
sopek a velké požáry. A příroda uhlík ve formě CO2 přece potřebuje.
Měli bychom se začít chovat pragmaticky a dívat se na vše v souvislostech. Co opravdu pomáhá? Jsme nadšeni z toho, že se nad obrovským lánem vznáší dron a tam, kde
je potřeba, stříkne přesnou dávku pesticidu nebo herbicidu. Ale už nevidíme, že to
pole je zdevastované, že půda je skoro mrtvá. Na všechno máme speciální přípravky
a vůbec nepřemýšlíme o tom, jak by to mohlo fungovat samo. Zkuste hlavou ovládat
tlukot srdce. Určitě technologie něco takového dokážou. Ale proč? Ono běží samo,

v přirozených biorytmech. Zasahovat do toho znamená
vymýšlet umělejší a umělejší řešení, která ale nejsou
pro přirozený běh věcí potřebná ani správná.
Není to tak dávno, co jsem se bavil s jedním odborníkem z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
Krávy ve stájích vyprodukují prý o šedesát procent víc
metanu než krávy na pastvě. Ale ve stájích víc nadojí,
čím to asi je? Příroda potřebuje dobytek, potřebuje,
aby došlo k požrání porostů, pokálení a rozrušení půdy.
Je to koloběh. Je otázka, jestli tedy nejít cestou většího
počtu méně dojících krav, ale na pastvách. Já to nevím,
jen se snažím hledat pravdu. A s tou je to složité.
Ve středověku měli lidé za pravdu, že Země je placatá.
A dnešní „pravdy“? Možná jsme na tom podobně, a mýlíme se jako oni. A možná jen nejsme, tedy naše věda,
na dostatečném stupni poznání.
Lidstvo si odmítá přiznat, že už notnou řadu let je za čarou, za kterou se nemělo dostat. Pěstujeme na polích
paliva, protože takovou činnost dotujeme. Alan Savory,
který se tématům krajiny věnuje dlouhodobě, dokázal
zregenerovat poušť v Mexiku či některé oblasti v Americe jen tím, že do krajiny vyhnal dobytek ve velkém počtu.
Kompaktní stádo. Dnes je módní mluvit o degradaci
krajiny, konají se na toto téma světové konference. Ale
desertifikace přírody začala kdysi dávno už tím, že jsme
vsadili na pšenici a začali ji pěstovat na velkých lánech,
říká docent Pokorný, náš přední odborník na ochranu
životního prostředí. My s přírodními zdroji špatně hospodaříme už dlouho. Libanon má ve znaku cedr – kolik
cedrů dnes v Libanonu roste? Španělsko, dávná námořní
velmoc, spotřebovalo na stavbu jedné lodi pár desítek
hektarů dubového lesa. Kolik dubových lesů tam dnes
najdete? Zmizely drobné krajinné prvky, meze, remízky.
Zmizely mlhy a malé deště, protože jsme zničili malý
koloběh vody, funguje jenom ten velký, kdy přiletí mraky
od oceánu a v krátké době všechno najednou spadne
na zem. Na půdu, která přestala být půdou. Na plochu,
která je otevřená, přehřívá se a není schopná zadržet
vodu. Drenáže a kanalizace – jen rychle pryč s vodou!
A proto se voda nemá jak vsáknout ke kořenům a přes
keře a stromy chladit krajinu.
To jsou přirozené procesy, k nimž se musíme vrátit.
Když dnes mluvíme o udržitelnosti, znamená to, že
chceme udržet současný stav, aby nebylo ještě hůře.
Ale to nestačí. Pokud se shodneme, že planeta je
nemocná, pak udržitelnost znamená léčit příznaky.
Regenerace znamená hledat příčiny a ty odstraňovat.
Což není jednoduché, protože ty pravé příčiny nejsou
na první pohled viditelné.
Proč tato témata vůbec řešíme jako cihlářská společnost? Protože dům je součástí krajiny. Na začátku jsem
zmiňoval technologie. Ale potřebujeme vůbec rekuperaci, klimatizaci? Potřebujeme technologie, které spotřebovávají tisíce kilowatthodin, nebo je lepší dům správně
usadit do přírody, aby mě vegetace chránila před
větrem, horkem a prachem? Ty technologie jsou skvělá
věc, když jsou k dispozici jako doplněk, ale má na nich
být postavena celá koncepce bydlení? Života? Já jsem
přesvědčen, že nikoliv. A je tu ještě jeden moment –
pracujeme s hlínou. A když krajinu otevřeme, abychom

51

souvislosti

Když dnes mluvíme
o udržitelnosti,
znamená to, že
chceme udržet
současný stav, aby
nebylo ještě hůře.
Ale to nestačí.
Luděk Bárta, bývalý
generální ředitel
společnosti
Wienerberger
Česká republika, se společností stále
spolupracuje
na dílčích projektech

Pracujeme se
zdroji, které nejsou
nevyčerpatelné,
a my musíme
hledat způsob, jak
zdroje využít co
nejefektivněji, jak
do výroby vracet již
použité materiály
nebo materiály
přebytečné.

Vlastimil Cech,
výrobní ředitel
společnosti
Wienerberger
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si hlínu vzali, cítíme určitou povinnost něco krajině vracet. Třeba i tím, že máme jasný
názor na to, jak dům a krajina mohou existovat v symbióze a podpořit biodiverzitu
a udržení vody v krajině. A že tento názor chceme nabídnout jako koncept.

Jiří Dobiáš: Stavebnictví 4.5
Robotizace jako trend je široký pojem a široká škála aktivit. Některé směřují
k našim vnitřním procesům, to je robotizace výroby, kterou aplikují nebo dříve či
později budou muset aplikovat všichni. Ale existuje i linie, která je možná dnes ještě pro většinu veřejnosti trochu tajemná, a to je robotizace přímo ve stavebnictví.
Což je trend budoucnosti a my jako přední výrobní společnost se mu věnujeme
ze dvou důvodů – chceme řešit nedostatek rukou na stavbách a zvýšit efektivitu
a rychlost samotného zdění, nabídnout stavebním firmám možnost, jak udělat
stejnou práci lépe, rychleji, jistěji. Aktivní jsme v mnoha projektech, příkladem
je australský Hadrián nebo ryze český projekt rozvíjený ve spolupráci s ČVUT
a společností KM Robotics pro celou skupinu. Podobných konceptů máme více,
některé jsou praktičtější, některé futurističtější, například hledáme cestu i ve výrobě prefabrikovaných stěn. V tom je naše ohromná síla, v synergii aktivit napříč
celou skupinou.
Australský Hadrián, to je vlastně hodně sofistikovaný zdicí stroj pro stavbu rodinných
domů, který pracuje s 3D modelem a s menšími formáty cihel, ale postaví na základovou desku v podstatě celý dům. Český projekt je orientovaný spíše na dlouhé zdi,
na bytové domy nebo i nebytovou výstavbu. Začali jsme v lednu 2021, na dva a půl
roku máme velký grant Technologické agentury ČR a projekt by měl být ukončen
ve druhé polovině roku 2023 prototypem zdicího stroje. Nebude to plně autonomní
robot jako Hadrián, protože v tomto případě jdeme záměrně cestou evoluce. Cílem
je významně ulehčit a urychlit práci, ale z mnoha důvodů spoléháme na kooperaci
člověka a stroje. Pořád stavíme na profesní odbornosti a zkušenosti. Což je určitý
evoluční mezikrok.
Nicméně to, čím se už také zabýváme, jde mnohem dál než k prototypu. Wienerberger jako lídr investuje do vývoje celosvětově ohromné prostředky, ale
neděláme nic, o čem nejsme přesvědčeni, že by to vedlo k praktickému využití
a dávalo to ekonomický smysl. Jinými slovy, už dnes promýšlíme nejen výrobu,
ale i modely použití takových strojů přímo na trhu, jejich obchodní nabídku,
distribuci, servis, ale také vzdělávání a pracujeme také na vývoji optimalizovaných zdicích prvků. Protože stroje budou potřebovat speciálně upravený materiál a hlavně, někdo je bude muset ovládat, programovat a udržovat. Variant
je na stole v každé té rovině několik a promýšlíme ty optimální. A aby to celé
dávalo smysl nejen k dnešku, ale i k budoucnosti, vnímáme nastupující BIM a už
dnes pracujeme také s tím, že stroj bude umět využívat projektovou dokumentaci v podobě 3D modelu. Nebude to určitě za dva, tři roky, ale věřím, že třeba
v horizontu deseti let by se projekt zdicího stroje mohl s reálnou aplikací BIM
na stavbách protnout. Vývoj půjde velmi rychle. Dnes máme běžné autonomní
bagry a vrtačky, v roce 2030 budou autonomní stroje ve stavebnictví standardem. Protože rukou víc nebude.

Vlastimil Cech: Hledat začátek a konec nedává smysl
Naše strategie je jednoduchá a přímá – chovat se tak, abychom zachovali planetu
i generacím budoucím. Což zní jako marketingový slogan, ale ona je to v principu
vlastně jediná možná cesta. Pracujeme se zdroji, které nejsou nevyčerpatelné
a my musíme hledat způsob, jak zdroje využít co nejefektivněji, jak do výroby
vracet již použité materiály nebo materiály přebytečné. Mohlo by se zdát, že to
nemusí být primární starost výrobce stavebních prvků, že jde o problém, který
vzniká a na konci řetězce, zatímco my jsme na jeho začátku. Ale ono to tak není,
protože už při výrobě musíme dnes myslet na to, že jednou se k nám naše produkty vrátí, abychom jim dopřáli druhý život. A už jen z významu slova cirkulace
je zřejmé, že hledat začátek a konec tohoto řetězu nedává smysl. My se prostě
nemůžeme starat o produkty jen ve smyslu jejich cesty k zákazníkovi, ale musíme
vidět i tu zpáteční cestu.
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Vývoj ve smyslu cirkulární ekonomiky jde tedy vlastně dvěma, třemi směry. Jednak
hledáme způsoby, jak stávající aditiva v recepturách nahrazovat něčím, co už někdo
– třeba i my sami – vyprodukoval, abychom nemuseli zatěžovat prostředí nákupem
nových produktů, k jejichž výrobě bylo zapotřebí spotřebovávat nové materiály
a energii. Druhá linie směřuje ke snížení objemu odpadů jejich sekundárním využitím.
A třetí je ta nejviditelnější, likvidace materiálu ze staveb, které dosloužily, případně
materiálu nějak poškozeného, i toho je na stavbách dost. Možná bych ještě doplnil
čtvrtý směr, součástí cirkulární ekonomiky totiž mohou být i takové aktivity, které
hledají využití pro přebytky, pro nevyužitý materiál, pro snižování plýtvání. Řekněme
něco jako bazar či tržiště. Jinými slovy, hledáme způsoby, jak účelně využít vše, co
je k dispozici. Hlavní tíha těch úkolů leží na produktovém managementu, který musí
jako první definovat vlastnosti výrobků a má i říci, co všechno lze v rámci cirkulární
ekonomiky využít. Vždyť v některých případech mohou principy cirkulární ekonomiky
řešit třeba i velmi aktuální problém, nedostatek určitých vstupů.
Cirkulární ekonomika, jak je vidět, je velmi široký prostor pro inovativní přístupy.
V některých ohledech jsme již poměrně daleko, například cihelný prach běžně
na některých závodech již využíváme, stejně jako drť ze starých betonových prvků,
v zahraničí úspěšně ve výrobě dokáží zhodnotit i střepy z pálených tašek. V některých ale nejsme ještě ani na začátku, většinou z toho prostého důvodu, že o těch
možnostech ani nevíme. Což nás přivedlo ke společnosti CIRA A, která v jednom
z vybraných závodů provede scan cirkulární ekonomiky a měl by vzniknout jakýsi
benchmark, který by nám ukázal, jak si stojíme v porovnání s konkurencí a možnostmi a co ještě můžeme udělat pro další rozvoj aktivit na poli cirkulární ekonomiky.

Daniel Uskokovič: Inovace zasahují i obchod
Wienerberger vždy byl společností, která sázela na inovace. A ty se zdaleka netýkají
jen samotné výroby. To nejdůležitější je přece spokojený zákazník. Proto si zakládáme
na propracované a stále se rozrůstající podpoře trhu, která nesměřuje pouze k velkým
odběratelům, ale i k těm nejmenším stavebníkům. Technologickou novinkou, kterou
jsme letos představili a která je na českém trhu naprosto unikátní, je konfigurátor
rodinných domů.
Cesta od nápadu k realizaci byla velmi krátká – první představy se zrodily před
koncem roku 2019, v polovině loňského roku již měl konfigurátor své pevné obrysy
a v polovině letošního května spatřil světlo světa. Motivací bylo nabídnout právě
malým investorům nástroj, který by jim dal reálný obraz o možnostech i cenách. Většina stavebníků má totiž poměrně jasné představy nejen o podobě svého budoucího
domova, ale především o jeho maximální ceně.
Malý investor, když přemýšlí o svém domě, zpravidla ví, kolik chce nebo může investovat a má základní představu, jak by jeho dům mohl vypadat. Málokdy ale jde do větších
detailů, neřeší konkrétní materiály, ale spíše počet místností a celkový vzhled. Reálnou představu o možnostech a cenách ale většinou nemá. Naší hlavní motivací pro
tento projekt bylo proto zabránit většinou zbytečnému zklamání a ulehčit celý proces
přípravy stavby. Partnerem nám byla společnost ÚRS, která je zdrojem materiálových
a cenových vstupů pro rozpočtáře drtivé většiny stavebních firem. To nám umožnilo
zařadit do konfigurátoru širokou paletu produktů s cenami vždy aktuálními. A vedle
značek z rodiny Wienerberger se zapojily i další firmy, lídři ve svých segmentech.
Výsledkem je v tuzemských podmínkách zcela bezkonkurenční online nástroj – za pět
minut nejenže uvidíte, jak by váš dům mohl vypadat, nejenže si snadno nastavíte
veškeré konfigurace a dispozice od garáže přes techniku až po okolí domu, ale ještě
získáte i naprosto ucelený a detailní přehled o materiálech, komponentách a cenách. Při každé změně se automaticky přepočítá cena domu, takže máte neustálou
kontrolu nad rozpočtem. Dokonce si můžete zvolit i to, zda chcete stavět na klíč či
svépomocí, což má na cenu samozřejmě vliv. A to nejlepší nakonec – vše je dostupné
zdarma ve webovém prostředí.
Ani tím ale možnosti konfigurátoru nekončí. Už dnes je totiž napojen na digitální knihovny, a díky tomu může podstatně zjednodušit a zrychlit práci projektanta. Což sice už
něco stojí, nicméně šetří to čas a snižuje se i riziko chyb a nepřesností v projektech, takže
se to investorům určitě vyplatí. A do budoucna bychom rádi přidali další funkcionality,
například výpočet energetické bilance nebo širší vazby na fungování domu v krajině.

Vývoj půjde velmi
rychle. Dnes máme
běžné autonomní
bagry a vrtačky,
v roce 2030 budou
autonomní stroje
ve stavebnictví
standardem. Protože
rukou víc nebude.

Jiří Dobiáš,
ředitel rozvoje
produktů
společnosti
Wienerberger

Za pět minut uvidíte,
jak by váš dům mohl
vypadat a získáte
i naprosto ucelený
a detailní přehled
o materiálech,
komponentách
a cenách.

Daniel
Uskokovič,
projektový
manažer
společnosti
Wienerberger
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Medicína pro všechny, kteří chtějí žít
dlouho a kvalitně
Wolfram A. Schleuter a Michaela Löblová |
Concierge Medicine Europe
Ať si pekař půlku chleba sní
Ali Amiri | Prague aesthetic Clinic
Pěkné a zdravé nohy po telefonu
neudělám
Ota Schütz | Žilní klinika jednodenní chirurgie
Dveře světa hudbou otevřené
Úspěšní čeští lvi ve světě VI.

Koaly na Zlatém
pobřeží
Nejlepší pláže Austrálie. Rozlehlé jako sám
nekonečný australský outback. Hebce jemný
písek, dráždivá vůně Pacifiku, adrenalinová
zábava ve vlnách i na pevnině, australská
neformálnost. Zlaté pobřeží se řadí
k nejatraktivnějším plážovým letoviskům naší
planety a přitahuje jak samotné Australany,
tak i mnohé cizince. Velkoměsto Brisbane
a přilehlý pás pobřeží, výstižně zvaný Zlatý,
je poprávu magnetem australské turistiky.
Setkání s koalami je více než jisté!
www.esotravel.cz
archiv ESO travel
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Inovace mění
i vzdělávání
První únorový den roku 2022 bude
do kroniky Univerzity Karlovy
zapsán navždy – poprvé v její takřka
sedmisetleté historii se do čela první
české univerzity postaví žena, lékařka
a dosavadní prorektorka Univerzity
Karlovy pro studijní záležitosti
Milena Králíčková. Žena, jejíž život
je s univerzitou pevně a nerozlučně
spjat již třicet let.

Valerie Saara
archiv Univerzity Karlovy

D

ruhým rokem na mnohé těžce doléhá pandemie, jedněmi z nejpostiženějších
jsou právě studenti. Školy i univerzity musely reagovat. „Pandemie akcelero
vala i rozvoj virtuální a blended mobility, tedy mobility, kdy studentky a stu
denti zůstávají na své vlastní domácí univerzitě, ale účastní se online kurzů v zahrani
čí, u našich partnerů, jimž jsou elitní evropské univerzity v Paříži, Heidelbergu, Kodani,
Miláně a Varšavě, strategické partnery máme třeba i mezi nejlepšími britskými či
švýcarskými školami. A díky nim jsme si v uplynulém roce ověřili, že jsme pandemii
ve vzdělávací činnosti zvládali srovnatelně s nimi, tedy vcelku úspěšně. A že jsme
na další inovace připraveni,“ říká Milena Králíčková. Univerzitu Karlovu čeká ve výuce
širší využívání dalších inovací a je pravděpodobné, že online nástroje budou využívá
ny i pro praktickou výuku mediků. Inovace ve smyslu simulací jsou již dnes rozvíjeny
i na všech lékařských fakultách UK, jež budují svá vlastní simulační centra, a umožňují
tak svým studentům nácviky praktických dovedností intenzivněji, než bývalo zvykem.

demie opravdu náročným obdobím, které je postihlo
v několika rovinách: mnozí se stali dobrovolníky, ně
kteří byli nasazeni, všichni měli modifikovanou výuku…
K tomu přičtěte obavy z nákazy při praxi; často nikoliv
kvůli sobě, ale z obavy o zdraví svých blízkých. Nejen
tito studující navíc přišli často o brigády a možnosti
přivýdělku. Fakulty dělaly a dělají maximum pro to, aby
zameškanou výuku všichni dohnali. Odvážím se říci, že
spíše vidím jiný jev – díky náročným podmínkám mo
hou být absolventi poznamenaní pandemií odolnější
než ti, kteří touto zkouškou v době studia neprošli.“

Pandemická odolnost

Co pandemie odhalila nemilosrdně, to byly skryté
možnosti či rezervy ve výuce studentů. Ukázalo se na
příklad, ve kterých předmětech a kde ve výuce chyběl
dostatečný prostor pro zpětnou vazbu mezi vyučujícím
a studujícími. Distanční výuka je právě na zpětnou
vazbu v mnohém náročnější, a tak se v pandemii inten

Veřejností rezonují názory, že studenti pandemických ročníků nemohou dostat –
s ohledem na překážky – plnohodnotné vzdělání. Což by třeba v případě lékařů, ale
i jiných náročných profesí, mohlo mít fatální následky pro praxi. Milena Králíčková
tento názor nesdílí: „Nemyslím si to. I když například pro medičky a mediky je pan
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zivně hledaly nové metody, jak ji zprostředkovat. Je to
jeden z příkladů, že nebýt covidu, inovace ve vzdělá
vání by měly asi jiný směr i tempo. „Ano i ne – podpora
flexibilních forem vzdělávání byla realitou již před
pandemií. Ale je pravda, že ten imperativ, který přinesla
pandemie, zafungoval přesvědčivě. Poslední více než
rok znamenal významný kvantitativní i kvalitativní
posun v IT dovednostech studujících i vyučujících. Po
dobně je to s prostupností. Ačkoliv byla snaha zvyšovat
ji mezi studijními programy a fakultami, nynější využí
vání distančních forem prostupnost může facilitovat.
Pandemie určitě akcelerovala i rozvoj takzvaně virtuál
ní a blended mobility, tedy mobility, kdy studentky
a studenti zůstávají na své vlastní domácí univerzitě,
ale účastní se online kurzů a předmětů, jež nabízí
některý ze zahraničních partnerů. Blended mobilita
bude nově podporována i z programu Erasmus. Díky
pandemii a tomu, že mobilita probíhala i v průběhu
obou akademických roků covidem zasažených, jsme si
měli možnost takové novinky ozkoušet a zahájit kroky
k jejich trvalému ukotvení v nabídce našim studentům,“
popisuje trendy Milena Králíčková.

Vzdělání kontra předsudky
Mění se nejen metody vzdělávání, mění se i pohled
na vzdělávání jako takový. Na ČVUT například ženy
propagují informatiku a založily k tomu účelu sdružení
wITches. Podobné ambice nabourávat stereotypy má
i Milena Králíčková: „Vnímání se mění a věřím, že je to
dobře – jen v této věci ještě určitě nejsme u cíle. Je
třeba s takovými stereotypy pracovat již na středních
školách, kde bohužel někde přetrvává pohled na dívky
jako adeptky spíše jiných než technických či matema
ticky zaměřených studií. Ano, na matfyzu skutečně
pořád studuje nejmenší podíl žen z našich fakult, dívky
jsou v menšině i na Fakultě tělesné výchovy a sportu.
Snažíme se tomu věnovat. Studijní předpisy samozřej
mě zaručují možnost přerušení studia z důvodu těho
tenství, porodu či rodičovství, eventuálně umožňují
individuální studijní plány nebo prodloužení maximál
ní doby studia. Máme upravena pravidla pro úlevy
z poplatků za delší studium v souvislosti s narozením
dítěte. Podporujeme návraty zaměstnanců z mateř
ské a rodičovské dovolené flexibilní pracovní dobou
a postupnými návraty, tedy prací na částečný úvazek.
A tam, kde to dovoluje charakter pracovní pozice,
nabízíme též možnost práce z domova. Nicméně, pro
blém není jen v samotném studiu, mezinárodní analýzy
ukazují, že ženy ubývají z univerzit až v postgraduálním
studiu a málo z nich dojde k profesurám a vedoucím
postům. A naše data to potvrzují, na Univerzitě Karlově
mají ženy pouze 26 procent docentur, a u profesur
jsou v menšině dokonce s 15 procenty! Rezervy máme
jistě také ve vědě, protože jedinou ženskou držitelkou
ERC grantu je na univerzitě Jana Kalbáčová Vejpravová
z Matematicko-fyzikální fakulty. Často přemýšlím nad
tím, co změnit, jak tomu pomoci, zda jít cestou pro
jektových možností, či zavedením institutu mentorek
z řad zkušenějších kolegyň.“

Milena
Králíčková

Česká lékařka a vysokoškolská pedagožka, profesorka
histologie a embryologie. V roce 1996 promovala
na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy, kde
vystudovala obor všeobecné lékařství. Když pro omezený
počet míst nebyla přijata na plzeňskou gynekologickoporodnickou kliniku, pokračovala v doktorském prezenčním
studiu u profesora Jaroslava Slípky na ústavu histologie
a embryologie. Díky stipendiu Fulbrightovy komise strávila
akademický rok 1998–1999 na Harvardově univerzitě
v massachusettské všeobecné nemocnici, kde nastoupila
do laboratoře reprodukční endokrinologie profesora
Williama Crowleyho. V roce 2002 získala se svou disertační
prací Studium vybraných defektů nervového, endokrinního
a imunitního systému a jejich následků doktorát v oboru
Anatomie, histologie a embryologie a v témže roce
atestovala v oboru gynekologie a porodnictví. Habilitována
byla v oboru Anatomie, histologie a embryologie v roce
2008 s prací Studium embryo-endometriální komunikace
v průběhu implantace embrya: leukemický inhibiční
faktor (LIF) a gonadotropin-releasing hormon (GnRH) jako
regulační faktory periimplantačních dějů. V roce 2016 byla
jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie
na Univerzitě Karlově.
V lednu 2011 se stala vedoucí Ústavu histologie
a embryologie Lékařské fakulty v Plzni UK. Pracuje také jako
sekundární lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice
ve Fakultní nemocnici v Plzni, je předsedkyní oborové rady
doktorského studijního programu Anatomie, histologie
a embryologie, členkou Vědecké rady Lékařské fakulty
v Plzni UK. Za svou práci získala několik ocenění, mimo
jiné je od roku 2012 čestnou ambasadorkou Fulbrightovy
komise. V letech 2010 až 2014 zastávala funkci proděkanky
pro rozvoj na Lékařské fakultě v Plzni, od února 2014
byla prorektorkou pro studijní záležitosti v kolegiu
rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. 22. října 2021 ji
Akademický senát Univerzity Karlovy v prvním kole se
ziskem 55 hlasů zvolil první rektorkou v historii.

(Pro jarní číslo
magazínu Be the Best
připravujeme s první
rektorkou v historii UK
obsáhlejší rozhovor.)
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Jediná univerzita,
která stoupá
S opakovaně zvoleným rektorem
nejúspěšnější české technické univerzity
Vojtěchem Petráčkem o splněných
i nesplněných plánech ČVUT i o oborech
budoucnosti, které mohou znamenat
i značnou příležitost pro české firmy.

Petr Simon
Jiří Ryszawy, ČVUT

V první řadě gratulace k vašemu znovuzvolení do funkce rektora. A zkuste
zhodnotit své první období…

V podstatě se nám podařilo naplnit, co jsme si vytýčili. Něco šlo možná pomaleji, byly
určité krize, ale tak devadesát pět procent toho, co jsme chtěli, se nám asi podařilo
dokončit.

A těch pět procent? Kde cítíte dluh?

On to není dluh, spíše zpoždění. Dohody o spolupráci mezi jednotlivými součástmi
univerzity, na jednotlivých projektech, komercionalizační firma… očekával jsem, že to
bude dřív. Ale dceřiná firma pro komercionalizaci našich výsledků už vznikla, ČVUT Tech
existuje dva měsíce a už se můžeme pochlubit i nějakými výsledky – před podpisem
jsou dohody s partnerskými firmami, v inkubaci již máme dva nebo tři projekty.

Co plány pro druhé období?

V prvním období jsme si nastavili podmínky a prostředí. Máme nový kariérní řád, nový
mzdový předpis, velice moderní, zlepšuje i podmínky pro práci zahraničních pracovníků. Naplnili jsme to, co nám mezinárodní panel doporučil. A nyní se chystám k zefektivnění práce rektorátu. Asi víte, že tady nebyla situace před čtyřmi lety úplně ideální,
ale podařilo se nám, myslím, ku prospěchu věci, přivést všechny strany ke stolu a současný stav je asi tím největším pozitivem uplynulých čtyř let. Teď je na nás, abychom
to dokázali využít pro kvalitu vzdělávacího procesu i vědecké činnosti.

Co pro vás znamenala pandemie?

Dva roky krizového řízení, ale univerzita obstála skvěle.

A když se dnes diskutuje o tom, jaké dopady bude mít pandemie na kvalitu
absolventů?

Já si to úplně nemyslím. Pravda je, že oni se s tím museli poprat, měli to složitější, ale
vydrželi to. Velmi těžké to měly první ročníky, které se takřka rok neviděly, ale nyní už
je situace lepší.
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Jak si vlastně stojí ČVUT v rámci českých technických univerzit?
Udržujeme si pozici jedničky, jsme jedna z šesti
áčkových univerzit v Česku, podle mezinárodního
hodnocení. S námi Univerzita Karlova, brněnská
Masarykova univerzita, olomoucká Univerzita
Palackého, Vysoká škola chemicko-technologická
a Jihočeská univerzita.

A v rámci mezinárodního srovnání technických
univerzit? Existuje něco takového?

My se hlavně díváme na prestižní QS ranking
a v tomto ohledu mě těší, že za první čtyři roky
mého působení jsme vystoupali asi o sto dvacet
míst, naposled jsme byli klasifikováni na čtyřstém
třetím místě, když jsem nastupoval do pozice rektora, bylo to pětisté dvacáté páté místo. Před námi je
Univerzita Karlova na dvoustém šedesátém šestém
místě, ale my jako jediná z českých univerzit v tomto
žebříčku v posledních letech pořád stoupáme výš.
A za ty příští čtyři roky bych rád ČVUT viděl tam, kde
je Univerzita Karlova dnes.

Soutěžíte?

Nesoutěžíme, respektive jestli soutěž, tak taková přátelská. Jen se to snažíme dělat co nejlépe.

Když slyším o úspěších ČVUT, nejčastěji je to
o robotech…
O robotech, o dronech, o leteckých motorech…

OSOBNOSTI

Byl jste se podívat v Dubaji na Expo? Máte tam svou chloubu, S.A.V.E.R., který
vyrábí vodu ze vzduchu.

Osobně jsem tam bohužel nebyl. Měl jsem letět, ale nakonec jsem musel plány s ohledem na situaci změnit. Pan prorektor ovšem byl.

A S.A.V.E.R. už sklízí nějaké komerční úspěchy?

Jedná se o tom, směrem do arabského světa, měl by také sloužit jako klimatizace
a zdroj vody na nově budované ambasádě v Ománu.

Máte víc takových zajímavých projektů, třešinek na dortu, které byste mohli
prezentovat na příštím Expo?

Na našem Univerzitním centru energeticky efektivních budov bude několik hezkých
řešení, která by se třeba dala využít při návrhu pavilonu. Teď právě probíhá Solar
decathlon, studenti staví ekologický domeček jako nástavbu kolejí. To bych si uměl
představit, technologii. Nebo něco od našich architektů.

Už učíte architekty navrhovat architekturu pro aditivní tisk?

Už jsme postavili 3D tiskem dům. Nechci se pouštět na tenký led, co je a není
možné v konvenčním stavitelství a co je a není možné pomocí 3D tisku, protože to
sám nevím, ale v tomto směru určitě aktivity máme. Ale i to by se na Expo mohlo
objevit.

Z vašeho oboru, jímž je jaderná fyzika, nic?

Pokud jde o jaderné obory, tak naší ambicí především je, aby se naši studenti uměli
postarat o novou jadernou elektrárnu.

Vidíte, to bych čekal, že už je v kompetenci ÚJV Řež…

V Řeži jsou odborníci bezesporu vynikající, ale vzdělávání v celém šíři jaderného
spektra, to je naše kompetence a doména. My připravujeme experty, kteří tu příštích
padesát let budou mít jadernou energetiku na starosti.

A když už jsme u energií, čemu věříte vy? Co ovládne energetiku?

Za nějakou chvíli, patnáct, dvacet let, to budou fúzní reaktory. Do té doby určitě
musíme základ spotřeby pokrýt jadernými reaktory různé velikosti. Ty malé se nabízejí

Vojtěch Petráček
Český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog,
od února 2018 rektor Českého vysokého učení
technického v Praze. V roce 1987 dokončil studium
na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITY
Karlovy. Za svou kariéru prošel mnoha významnými
institucemi včetně těch zahraničních, Jeho OBORY
JSOU experimentální fyzika, relativistická fyzika
těžkých iontů a subatomová fyzika. Vede vědecký
tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS.
V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci
lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD)
v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké
pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také
získal dvakrát Cenu rektora ČVUT.

jako celkem odzkoušené řešení, ale neumím si úplně
představit, jak budou české a moravské městské rady
schvalovat, že jim za humny vyroste jaderná teplárna.

Které obory dnes vnímáte na ČVUT jako profilové?

Máme široké spektrum profilových oborů, základ je
ve velmi kvalitních přírodních vědách, z nichž se potom
odvíjejí ty aplikované obory a komerční výzkumy.
A tady zmínku zaslouží určitě kosmos, umělá inteligence, letecké motory, roboty, kvantové technologie…
Všude tam jsme ve špičce.

Cítíte v těchto oborech budoucnosti zájem firem
o spolupráci?

Ve všech těch oborech, které jsem zmínil, pokud se
budeme bavit o aplikovaném výzkumu, tak je zájem
byznysové veřejnosti značný a stoupající. Samozřejmě
tam, kde to dává nějaký smysl. Ale v této souvislosti
určitě nesmíme zapomenout na budování platformy
celoživotního vzdělávání a na tu se nyní chceme zaměřit více, abychom byli schopni pomoci firmám doplňovat znalosti zaměstnanců.

Nekazí vám náladu, že v proklamacích se hlásíme
k tygrům, ale na vědu a výzkum dáváme sotva
dvě procenta HDP, když ti skuteční tygři dávají
i dvojnásobek?

Náladu mi to nekazí, ale je to impuls zacílit debatu
správným směrem. Snad se to s premiérem, který sám
vzešel z akademického prostředí, podaří. Ono se to
už zlepšovalo, ale je potřeba ten trend ještě posílit,
protože to nestačí. Samozřejmě, je nutné cílit na kvalitu
a excelenci, na všech úrovních.

Daří se vám úspěšné absolventy využívat k propagaci vašich oborů, k tomu, aby přitáhli pozornost
k vaší univerzitě?
Snažíme se o to, ale určitě to není v našich končinách
takový mainstream, jako v zahraničí, především v anglosaském světě. Pár let to ještě potrvá, než se nám
podaří s absolventy lépe pracovat. Zájem samozřejmě
je, ale aby se to rozběhlo jako systém, musíme být
trpěliví, musí se změnit kultura.

Podařilo se vám konečně získat celý areál v centru
Prahy, kolem Betlémské kaple. Jaké s ním máte
plány? Budete se stěhovat a rektorát dostane
důstojné sídlo?

Opět jedna z věcí, u níž jsem doufal, že to zvládneme
rychleji, ale povedlo se. Začínáme se zabydlovat, nejprve ty odbory, které nemusí být v každodenním kontaktu se studenty. Rektorát tam bude až v delší perspektivě. Úplná novinka, s níž jsme začali v červenci, je
kulturní centrum Betlémská beseda. V Betlémské kapli
pořádáme koncerty, projekce, festivaly a také veřejně
přístupné debaty odborníků na složitější celospolečenské otázky – ty v rámci Betlémského diskuzního klubu.
Jedním z témat, která bych rád rozvinul, je totiž debata
nezávislých odborníků napříč tuzemskými univerzitami
a vysokými školami. To mi trochu chybí.
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Kde jsou ženy šťastné
Petra Lelovská, viceprezidentka společnosti Ensana, je jedinou ženou ve vedení této
společnosti. Svůj život dělí mezi Českou republiku a Švýcarsko, mnoho času také tráví
na cestách po evropských lázeňských destinacích. Přestože život bere tempem, které by jí mohl
závidět i Semir Gerkhan, na rozhovor si čas udělala.
Petr Karban

Christie´s Design

Jak si dnes stojí lázeňský sektor? Poslední rok
a půl nebyl ideální…

To určitě nebyl. Když budu mluvit o Česku, tedy o Mariánských Lázních, tak nejčastější klientelou pro nás
byli hosté z Německa nebo Ruska. To se ale v loňském
roce následkem pandemie změnilo a my jsme se museli
velmi rychle, v podstatě ze dne na den, přeorientovat
na domácí klientelu. A myslím, že se nám to povedlo
skvěle, obsazenost našich hotelů v Mariánských Lázních
byla kolem devadesáti procent. Všichni se divili, jak je
to možné, ale mně to přišlo logické. V České republice
je přece silná skupina lidí, kteří mají prostředky a rádi je
budou za kvalitní služby a své zdraví investovat na domácím trhu. Takže v tomto ohledu jsme určitě obstáli.
Samozřejmě, když se vrátím na úplný začátek, tak to byl
šok a to úplně pro všechny. Museli jsme řešit věci týkající
se týmu, nové hygienické požadavky, přeorientovat se
na jinou cílovou skupinu. Když došlo k zavření hotelů,
měli jsme ale čas přemýšlet o tom, jak věci dělat, až zase
budeme moct fungovat. Samozřejmě to nebylo ideální,
ale na druhou stranu v rozběhnutém byznysu bychom
tuto možnost zastavit se a přemýšlet neměli, a myslím,
že jsme ten čas využili efektivně. Bylo to tvrdé, ale zvládli
jsme to. Druhá část naší firmy, tedy Danubius, který
pečuje o městské hotely, na tom byla podstatně hůř.
Přece jenom, my nejsme bed and breakfast, máme co
nabídnout, máme doktory, terapeuty, procedury, přístroje a v neposlední řadě unikátní léčebné přírodní zdroje,
na kterých je naše péče postavená. Co je ale nejdůležitější, máme výsledky. Lázeňství opravdu funguje a reálně
zlepšuje fyzické i psychické zdraví našich klientů.

Jaké výzvy před vámi v současné situaci stojí?
Aktivity máte po celé Evropě…

Situace je ve všech našich destinacích velmi podobná.
Cestování se omezilo, a všude se tedy výrazně zvedl
podíl domácí klientely.

Znamená to dlouhodobější změnu, dominanci
domácí klientely?

Myslím, že nás čeká spíš takový hybridní model, moderní slovo… Nejde totiž pouze o národnost klientů,
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ale také o jejich věkovou strukturu. Naši tradiční klienti
jsou z věkové skupiny šedesát pět plus. Naším cílem je
ale oslovit klientelu třicet plus, která se velmi zajímá o své zdraví a prevenci. Na tom už nějakou dobu
pracujeme a to hlavně přizpůsobením našich služeb
a nabídky.

Což jsou ale často mladé rodiny s dětmi. Není úplně typické jezdit do lázní na tři týdny s dětmi…

To určitě ne. Jak jsem zmínila, pro tuto cílovou skupinu
je potřeba nabídnout jiné služby. Většinou nepotřebují
klasické lázeňské pobyty. Zajímá je nastavení rovnováhy v životě, starají se o své fyzické i psychické zdraví,
o prevenci, chtějí se cítit dobře a být fit. Populární jsou
věci jako kinezio nebo jóga. Jde o wellness programy
a kratší pobyty, typicky víkend nebo prodloužený
víkend. To je třeba trendy v Anglii, která s lázeňstvím
nemá moc zkušeností. Takže musíme být flexibilní
a hledat i tyto možnosti. Ve středu našeho byznysu
ale zůstává tradiční lázeňství.

Jste tedy přizpůsobeni i na to, že k vám přijedou
rodiny s dětmi?

U wellness programů a kratších pobytů nejsou děti
výjimkou. V Mariánských Lázních máme sedm hotelů,
každý je trochu jiný a určený pro jinou cílovou skupinu.
Vybrat si tedy může prakticky kdokoliv. V naší nabídce máme například Hotel Hvězda, který je pro rodiny
s dětmi nejvhodnější. Navíc určitě nesedíme s rukama
v klíně, pořád přemýšlíme, co bychom mohli vylepšit,
budujeme, rekonstruujeme...

Plánuje Ensana své aktivity v Česku rozšiřovat?
Máte na starosti (nebo máte ve své gesci) právě
i rozvoj…

Určitě se nebráníme tomu, mít v Česku více hotelů.
Otázka je kde a samozřejmě to musí dávat smysl. Když
se něco zajímavého naskytne, určitě neřekneme ne. Je
to o příležitostech a správném načasování. V současné
době nás ale více zajímají zahraniční destinace jako Itálie, Německo nebo Rakousko. Jinými slovy, rozšiřování
je určitě v plánu, otázka je, kde to pro nás bude v dané
chvíli nejvýhodnější a nejzajímavější.

Lázeňství je evropský fenomén, vy fungujete
v celé Evropě. Nabídnete tedy klientům například
nějakou unikátní cestu po evropských lázeňských
destinacích?

Zatím nám takový produkt moc nedává smysl, protože
to hlavní, o co nám jde, je skutečně léčba. Klienti jezdí
za léčbou svých specifických zdravotních problémů a asi není klientela, která by potřebovala projet
všechny lázeňské destinace. Každé místo se zaměřuje
na léčbu něčeho jiného, ať už to jsou kožní problémy,
dýchací cesty nebo pohybový aparát. Máme také pár
unikátních věcí, které klienti jinde nenajdou. V rumunské Sovatě je jezero Ursu, nazývané také Bear Lake,
největší evropské heliotermální jezero se slanou vodou.
Sovatě se také říká Město, kde jsou ženy šťastné,
protože tam velmi úspěšně řeší problémy s fertilitou.

Petra Lelovská, MBA
Viceprezidentka společnosti Ensana. Vystudovala
mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze,
absolvovala Leadership Course na Harvard University.
V roce 2020 ukončila studium MBA na Cambridge Business
School. V současné době studuje právo a učí se arabsky.
Plynně hovoří česky, slovensky, anglicky, německy
a polsky.
Od roku 2005 do roku 2017 žila v Irsku, kde působila
na vedoucích pozicích společností v nejrůznějších
odvětvích od e-commerce přes hi-tech až po farmaceutický
průmysl. V roce 2016 působila v USA. V roce 2018 se stala
členkou vedoucího týmu společnosti Ensana, od roku
2021 zastává pozici viceprezidentky pro strategii a rozvoj.
Zodpovídá za vedení cca 3 000 zaměstnanců v 5 zemích a 26
lázeňských hotelů v Evropě. Věnuje se zejména globální
strategii firmy, leadershipu, firemní kultuře a dalšímu
rozvoji značky.
Zabývá se také charitativní ČINNOSTÍ, hlavně podporou
dětí v dětských domovech a sociálně slabých skupin.
Spolupracuje i s organizací na pomoc opuštěným
a týraným zvířatům.

V maďarském Hévízu se zase nachází největší termální jezero na světě a opar nad
ním uzdravuje namožené hlasivky. Na Slovensku všichni znají Piešťany, ale máme
tam i Smrdáky, přezdívané slovenské Mrtvé moře. Tamní minerální voda obsahuje
výjimečné množství sirovodíku a už již déle než 400 let se zde úspěšně léčí kožní
onemocnění. Každé místo má svou jedinečnost.

A Mariánky?

Ty se tradičně zaměřují na problémy s dýcháním, kardiovaskulární onemocnění,
nemoci pohybového ústrojí, gynekologické obtíže, hubnutí a vnitřní onemocnění
související s ledvinami, trávením a žlučníkem.

Takže by to mohlo být druhé město na světě, kde jsou ženy šťastné… Patří
Mariánské Lázně mezi vaše top destinace?

Mariánské Lázně určitě patří k tomu nejlepšímu. Před pár dny jsme také za práci
s postcovidovými pacienty, kteří do Mariánských Lázní jezdí na doléčení, získali ocenění Evropské lázeňské asociace za inovace. Ono je to tak, každá naše destinace je
zajímavá, každá pro někoho jiného. Všechny poskytují špičkové služby a všechny mají
léčebné výsledky.

Co vás na práci v Ensaně nejvíce baví?

Baví mě ovlivňovat věci, stavět něco nového, mít možnost dívat se, jak se společnosti
daří. A samozřejmě mě nesmírně těší to, že pracuji v segmentu, kde skutečně pomáháme lidem, kde jim pomáháme cítit se lépe po fyzické i psychické stránce.

S vaší zkušeností, lze srovnávat byznysové prostředí tady a v zahraničí?

Z mého pohledu nelze. Každá země má svá specifika, liší se kulturně i způsobem řešení věcí. Pro mě ale byla práce v zahraničí skvělou zkušeností.
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Očekávám tlak
na konsolidaci trhu
S Janem Novákem, ředitelem Sberbank pro segment SME,
o současnosti i budoucnosti české ekonomiky, o výzvách i hrozbách,
kterým vlastníci českých firem musejí dnes čelit.
Petr Simon

Jakub Hněvkovský

Jak se pandemie podepsala na ekonomice?

Segment od segmentu. Jsou tu odvětví těžce zasažené, které se budou nějaký čas vzpamatovávat. Jsou tu
jiné, které naopak velmi vydělaly. A pak jsou tu takové,
kde ti připravení dokázali situaci využít ke změnovým
procesům, k transformaci, k optimalizaci, urychlili digitalizaci a automatizaci, a to jim umožnilo se nadechnout k odložené spotřebě, kterou pandemie způsobila.
Obecně řečeno, měla obrovský dopad především
na malé a střední podniky, které nemusely být vždy
dokonale připraveny. Ano, přišly Českomoravská záruční a rozvojová banka, dnes Národní rozvojová banka,
a Exportní garanční a pojišťovací společnost s programy
pomoci, ale teprve uvidíme, jaký bude skutečný dopad,
protože ty úvěry bude nutno také splatit. První kolo
firmy jakž takž přežily. Teď uvidíme, zda budou schopny
vytvořit si dostatečné rezervy na pokrytí těchto nákladů. Ale není to jen pandemie, nějaký měsíc už vnímáme
jinou krizi, která pramení právě z odložené spotřeby.
Ta se najednou, ve velmi krátkém čase, začala realizovat a trh na to nebyl připraven. Chybějí meziprodukty,
chybějí komodity. A z toho pramení inflace.

Co můžete pro malé střední podniky udělat?

Máme standardní nabídku produktů, ale stavíme na řešeních na míru. V aktivních
produktech máme samozřejmě jak provozní, tak investiční úvěry. Očekávám, že
v nejbližších letech zesílí tlak na konsolidaci trhu a firmy budou potřebovat prostředky na akvizice. My jsme připraveni. Pokud jde o pasivní produkty, vnímáme rostoucí
poptávku po depozitních produktech a nabízíme spořicí účty a termínované vklady,
aby se firmám, které disponují volnou likviditou, jejich prostředky zhodnotily, v tom
jsme myslím mezi třemi nejlepšími bankami na českém trhu.

A v něčem jste třeba úplně nejlepší?

Odvážím se říct, že v digitalizaci – dokážeme podepisovat s digitálním podpisem úvěrové smlouvy na dálku, včetně třeba zápisu zástavy do katastru nemovitostí. Jsme první
banka, která toto v modelu end to end poskytuje, směřujeme k paperless bankovnictví.
Čeká to všechny banky. Na druhou stranu, segment firem určitě neopustí lidský kontakt.
Jsme vztahová banka s digitální nohou. To beru jako výhodu, jako naši přidanou hodnotu. A pro mnoho podnikatelů jsme ceněni pro expertní znalost a kontakty na ruských
trzích. Ruský trh je sice pořád pod určitými embargy, ale přesto představuje zajímavé
příležitosti, zájemcům o teritorium zemí bývalého Sovětského svazu nabízíme asi víc
než ostatní. A určitou naší specializací, na které dlouhodobě stavíme, je agrosegment.

Jsou to nová rizika?

Já bych to tak nenazval, ta rizika tu vždycky byla. Jen jsme
je přestali vnímat. Teď jako riziko vnímám, že firmy nemají
dostatečné rezervy a začnou odkládat investice, protože
rostoucí úrokové sazby je donutí zvažovat cenu peněz.

Na druhou stranu, nulové nebo záporné sazby asi
nejsou normální…

Je to samozřejmě nestandard. Nicméně platí, že inflace
se vymkla kontrole a ve všech souvislostech to pro
firmy je a bude zátěž. V cenách vstupů, v cenách práce,
v nižších výnosech exportérů.

Jste odpovědný za segment malých a středních
podniků. Je to specializace vaší banky?

Je to jeden z pilířů, na nichž stavíme a je to současně
páteř naší ekonomiky. Snažíme se nastavit v této oblasti dlouhodobý udržitelný růst.
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Sberbank
Sberbank CZ, sídlící v Praze, je plně rozvinutou,
samofinancovanou a ziskovou bankou se silným zaměřením
na retailové, malé, střední a velké firemní klienty. V České
republice provozuje 24 poboček a obsluhuje 120 000 klientů.
Banka je součástí Sberbank Europe, bankovní skupiny, která
je 100% vlastněna největší ruskou bankou Sberbank Russia.
Skupina Sberbank je jednou z největších a nejdynamičtěji se
rozvíjejících bankovních skupin na světě a obsluhuje více
než 102 milionů klientů ve více než 20 zemích po celém světě.

Mastelli
PLINEST
Care

recept na krásu a mládí
Zabraňuje stárnutí pleti
Přispívá k obnově kůže
Obnovuje tonus, vyhlazuje vrásky
Hydratační i antioxidační účinky
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Medicína pro všechny,

kteří chtějí žít dlouho a kvalitně
V Praze vznikla soukromá klinika Concierge Medicine Europe (CME), která razí
nový trend v péči o zdraví – lifestylovou medicínu. Čím se tento inovativní
koncept liší od klasické medicíny, vysvětlil zakladatel a výkonný ředitel
Wolfram A. Schleuter a obchodní ředitelka Michaela Löblová.
Valerie Saara

Jakub Hněvkovský

Začněme vaším pohledem na české zdravotnictví,
pane Schleutere. Jak je hodnotíte?

Myslím, že české zdravotnictví je na velmi dobré
úrovni. Čeští lékaři jsou výborní, o mnoha z nich je
známo, že jsou ve svých oborech skutečnými odborníky. V medicíně je však – více než kdekoli jinde – velkým
problémem nedostatek času. Když jdete za praktickým
lékařem, tak má často na starosti až 3 tisíce klientů.
Při návštěvě v ordinaci může každému věnovat jenom
pár minut, což mu neumožňuje pacienta dobře poznat
a vědět o všech jeho potížích. Praktičtí lékaři mají čas
pouze na léčbu zdravotních obtíží, ale nepomáhají
člověku zůstat zdravý.

Vaše klinika se věnuje péči o zdraví trochu jinak,
než jsme zvyklí. Kde jste čerpali inspiraci?

Inspiroval jsem se vlastním zážitkem, když jsem byl
pacientem na klinice Mayo v USA, která má pověst
nejlepší nemocnice na světě. Zde jsem se seznámil
s pojmem lifestylová medicína. Jde o lékařskou
specializaci založenou na Evidence Based Medicine,
tedy postavenou na důkazech z klinických studií.
V jejím rámci lékař neléčí jen nemoc, ale má dost
času na to, aby využil pozitivní zásahy do životního
stylu klienta, jako jsou zdravá výživa, aktivní pohyb,
kvalitní spánek a další. To je cesta k prevenci a někdy
i ke zvrácení chronických chorob. Díky tomu pomáhá lidem, aby zůstali zdraví. Ale to lze provádět
jen v případě, pokud má lékař na každého jedince
dostatek času. Po zkušenosti z kliniky Mayo jsem
se začal v tomto oboru vzdělávat – navštěvoval
jsem program lifestylové medicíny na Harvardské
lékařské fakultě v USA a stal se ambasadorem pro
ČR v Evropské asociaci lifestylové medicíny. Naši
lékaři se v této oblasti také vzdělávají. Filozofií naší
kliniky je, že každý lékař má maximálně 650 klientů,
aby jim mohl věnovat dost času a využít své znalosti
ke komplexní zdravotní péči o každého klienta jako
jednotlivce.
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Lifestylová medicína je tedy pojem v Česku nový. Můžete jej přece jenom
představit podrobněji?

Zaprvé jde o to, že lékaři mají méně klientů, a díky tomu jim poskytují individuálnější
péči. V naléhavých případech garantujeme vyšetření stejný, či následující den. Lékaři
spolupracují s týmem specialistů i subspecialistů, jako jsou odborníci na výživu,
trenéři lifestylové medicíny nebo osobní trenéři, aby pomohli klientům dosáhnout
pozitivních změn v životním stylu, a tím i zlepšení zdravotního stavu. Nabízíme také
šestihodinové vyšetření pro manažery, což je unikátní program, kdy během jednoho
dne pohodlně navštíví šest specialistů, absolvují u nich vyšetření a od osobního lékaře získají podrobné shrnutí výsledků s lékařskými doporučeními. V rámci naší kliniky
máme k dispozici víc než třicet lékařských specializací pod jednou střechou, proto
můžeme zajistit komplexní zdravotní péči časově efektivním způsobem bez dlouhých
čekacích lhůt. Jsme hrdí i na to, že jsme v ČR jediným poskytovatelem unikátní léčby
bolestí zad pomocí amerického zařízení MedX. Je klinicky prokázáno, že snižuje bolesti zad v 85 procentech případů při šestiminutovém ošetření jednou týdně. Bolest zad
je velmi vysilující stav a v mnoha případech tento stroj nabízí alternativu k operaci.

Jedním z vašich programů je 360° Prevence. V tom názvu cítím principy celostní
medicíny a hledání souvislostí mezi fyzickým a psychickým stavem…
Program 360° Prevence je speciálně určen pro klienty, kteří chtějí mít oddaného
osobního lékaře, který individuálně pracuje s pacienty a umožňuje jim dosáhnout
optimálního zdraví. Kromě běžné zdravotní péče zahrnuje rozšířené preventivní kontroly, analýzu složení těla a další aspekty péče šité na míru. Jde o holistický přístup
založený na medicínských důkazech. Součástí programu jsou rovněž osobní koučink
v rámci lifestylové medicíny včetně výživového poradenství, optimálních pohybových aktivit, redukce stresu, mindfulness, zdravého spánku a podobně, takže jde
skutečně o celostní, respektive holistický program.

A plány rozvoje?

První kliniku v Praze jsme otevřeli v květnu 2021 a v budoucnu plánujeme otevření dalších.

Paní ředitelko, vy máte zkušenost s českými klinikami privátní péče. Co má
CME navíc?

Většina poskytovatelů privátních lékařských služeb se kromě běžné zdravotní péče
soustředí na preventivní medicínu. Concierge Medicine Europe jde v tomto ohledu ještě
o úroveň výše. Kromě toho, že zastřešujeme klíčové lékařské obory na jednom místě,
jsme rovněž Centrem excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu. To klientům
zajišťuje specifické zdravotní služby podporující pozitivní změny životního stylu, které
dle nejnovějších výzkumů pomáhají prodloužit život o 10 až 12 kvalitně prožitých let. Jak
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Wolfram
A. Schleuter
Podnikatel německého původu žije a podniká v ČR. Je
zakladatelem a generálním ředitelem několika úspěšných
společností v cestovním ruchu, aktuálně se věnuje
řízení firem v oblasti inovací v lékařské péči. Vystudoval
London Business School a European Leadership Institute,
kde získal titul MBL. Absolvoval odborné programy
ve zdravotnictví na Harvardově univerzitě v USA v oboru
veřejného zdraví a lifestylové medicíny. Nyní působí
ve funkci CEO společnosti Concierge Medicine Europe, jež
v Praze provozuje stejnojmennou soukromou kliniku. Je
také velvyslancem ČR v Evropské organizaci lifestylové
medicíny (ELMO).

Michaela Löblová
Obchodní ředitelka kliniky Concierge Medicine Europe
(CME) vystudovala Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy. Pracovala na různých obchodních pozicích
v korporátních firmách, třeba v globální výzkumné
a analytické společnosti AC Nielsen, mediální a reklamní
společnosti POS Media a donedávna jako obchodní
ředitelka soukromé polikliniky Program Health Plus.

zmínil pan ředitel Schleuter, díky péči multidisciplinárního
týmu lékařů pomáháme klientům předejít rozvoji vážných
civilizačních onemocnění a pomocí metod lifestylové
medicíny jsme navíc schopni některé nemoci zvrátit a člověka vrátit zpět mezi zdravé. Týká se to třeba vysokého
tlaku a souvisejících zdravotních komplikací nebo diabetu
2. typu, což jsou choroby zásadně ovlivňované životním
stylem. Ale je to možné jen v primárních stadiích nemoci
bez dalších komplikací. Čím dříve k nám tedy klient přijde,
tím je vyšší šance, že mu můžeme navrátit pevné zdraví.

Nabízíte celou řadu programů – můžete představit
hlavní rozdíly a říci, komu jsou určeny?

Naše péče je vhodná pro každého, kdo chce prožít co
nejdelší a nejkvalitnější život. Širokou škálu programů
pro dospělé a děti nabízíme proto, aby si mohl vybrat
každý a zvolit si rozsah péče, jaký mu vyhovuje. Programy se liší rozsahem služeb. Součástí všech je péče
osobního lékaře, který pečuje maximálně o 650 klientů,
navíc zahrnují péči vybraných specialistů, různé typy
preventivních vyšetření, odborné konzultace v oblasti
životního stylu či očkování. Rozbor by zabral příliš velký
prostor. Ovšem můžu zmínit, že součástí nejvyššího
programu VIP Premium Concierge je zhodnocení
navržené léčby specialisty z mezinárodních Center excelence či krytí léčby v nejlepších evropských nemocnicích. A ve většině programů mohou klienti využívat
i zmíněný přístroj MedX pro diagnostiku a léčbu bolestí
zad. Podrobný přehled služeb v našich programech
zájemcům ochotně poskytne naše klientské centrum.

Lifestylová medicína,
to je nový trend, který
Concierge Medicine
Europe přináší
do Česka.
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Ať si pekař půlku chleba sní
Estetická medicína a plastická chirurgie jsou obory, které se velmi dynamicky
rozvíjejí. Kde je hranice, kterou bychom neměli překračovat? A jak bychom měli
vnímat svoje tělo? O tom s Alim Amirim, uznávaným dermatologem, majitelem
kliniky Prague aesthetic Clinic.
Petr Karban

Tran Son Tung

Tohle tisíciletí se vyznačuje až kultem těla…

Asi ano, ale ono je to pochopitelné. Podívejte se, kde
jsou lidé zaměstnáni. Dělnice v továrně nemá z estetiky
žádnou konkurenční výhodu, bankovní úřednice nebo
manažerka už ano. Vypadat esteticky, přitažlivě, zvyšuje vaši cenu na pracovním trhu. Nejvíc lidí se dnes živí
profesemi, u nichž je nutná komunikace a živý kontakt.
Jestliže před dvaceti lety bylo pravidlem být učesaná, s lehkým make-upem, a mít slušné nehty, dnes už
s tím nevystačíte. Začíná se řešit celé tělo. Všimněte
si, že v médiích mnohem častěji vidíte celé postavy
hvězd, ne pouze jejich tvář. Ano, je to do jisté míry kult
těla. Ale když investice do estetiky a zdraví pomohou
dosahovat lepších výsledků nebo dokonce mít lépe
placené místo, je to pochopitelné. Není ale normální,
když k osmnáctinám dostane slečna poukaz na plastickou chirurgii.

Když se budeme bavit o estetické medicíně,
o estetice, pak určitě dojdeme k tomu, že ideály
se mění. Lze říci, co je dnes ideál krásy?

To je otázka složitá i zajímavá zároveň. Ono se to
všechno totiž mění tak rychle, že je velmi těžké ideál
pojmenovat. Proto bych se přidržel termínu proporce,
to považuji za základ estetiky. A není to jen můj dojem,
mnohé výzkumy potvrzují, že vnímáme mnohem pozitivněji tváře, které jsou proporční. Souměrnost je důležitá, je to základ estetiky. Jenže čas od času, bohužel,
přijde módní trend, kupříkladu v poslední době russian
lips. Obrovské rty ale nesluší každému obličeji. Ostatně,
je to i naše téma na různých kongresech, a já vždycky
říkám, že jeden model nesedí všem. A vnímám to tak, že
musíme jako experti mít tyhle věci na zřeteli, pracovat
s nimi. Když někteří z nás budou dělat věci, které nejsou
správně, budeme mít nakonec deformovanou populaci.

Ano, všichni chtějí mít velké oči, malé nosy, velké
rty… Jak se s tím vypořádáváte?

Nedělám nic, co by se mi nelíbilo. Pokud nejsem přesvědčený, neudělám to. Když přijde dáma a já vím, že
když jí udělám rty, jak ona chce, bude vypadat jako kačenka, neudělám to, snažím se jí to vysvětlit a rozmluvit.

66

osobnosti

Může jít jinam…

A samozřejmě genetika. Proto někdo může mít ve třiceti vrásky, které jiní nemají ani
v padesáti. Do těch šestadvaceti jsme na tom dost podobně, nemáme problémy. Ale
od okamžiku, kdy se začneme osamostatňovat a vytvářet si svůj vlastní životní styl,
začínají se projevovat rozdíly. Takže po té třicítce bychom čas od času měli dermatologa navštívit. Osobně si myslím, že je to specializace, která půjde cestou zubní medicíny. Mít svého zubaře je normální, mít svého dermatologa bude za čas také normální.

Může, to ale já už neovlivním, kontrolovat kolegy
nemůžu. Stejný koncept uplatňujeme i v plastické
chirurgii. Když to řeknu úplně otevřeně, nechci dělat
příšery, je to vizitka mé práce. Na Instagramu najdete
mnohé příklady toho, jak se to dělat nemá. Osobně
si myslím, že to jsou lidé, kteří jsou psychicky labilní
a mají pocit, že splnění snu jim pomůže. Ale není to
pravda. Oni si neuvědomují, že takovými zásahy se
extrémně vymezují. Nevidíte osobnost, vidíte rty.
V takových případech lékař či chirurg, který jim vyšel
vstříc, je spíše zneužil. Naštěstí u nás na klinice máme
všichni stejný názor. Protože jsem přesvědčen, že toto
je jediný možný přístup.

Ale stárnout přirozeně je krásné…

Jsou nějaké nové trendy, na které bychom se měli
připravit?

S tím bych souhlasil. Ta zdravotní stránka je určitě důležitější. A drobná vylepšení, při respektu k reálným proporcím, jsou naprosto na místě, každý chce vypadat

O čem se dnes bavíme na kongresech, to je už zítra
staré. Vývoj je strašně rychlý, Asi nejnovější metodou
je plazmalift, metoda, která řeší vzhled kůže včetně
miniaturních vrásek. Existují neinvazivní metody, které
v krátkém čase vyřeší to, co se dříve muselo operovat.

Já s tím souhlasím a sám to praktikuji, s výjimkou krémů vlastně nepoužívám žádné
produkty ani metody, s nimiž běžně pracujeme. K mému věku už vrásky patří, je mi
dvaačtyřicet a chci takhle stárnout. Necítím, že bych měl vypadat jako dvacetiletý kluk.

Jinými slovy, je důležité starat se o tělo především ze zdravotního hlediska
a estetiku řešit, když pominu skutečné deformace, spíše při drobných nedostatcích…

Ali Amiri

Když vnímáte v běžném životě lidi kolem sebe,
vnímáte je jako expert na krásu?

Snažím se nechodit s rentgenovými brýlemi, estetiku
příliš nevnímám a nehodnotím, pouze čas od času,
když vidím něco opravdu nehezkého, tak se zastavím.
Ale jinak to je u skutečných problémů, tam nemůžu
nevidět. S někým mluvím a všimnu si, že víčka má taková, až už skoro slzí, snažím se mu poradit. To je totiž
deformace. A nejčastěji se mi to stává u znamének, ta
jsou moje hlavní specializace. Když vidím u pokladny
v supermarketu, že pokladní má na ruce znaménko,
které může být nebezpečné, vždycky se zeptám, jestli
s ním už někde byla, že by se mělo léčit. Víte, to není
netaktnost. Viděl jsem řadu lidí, kteří taková znaménka
zanedbali, a mělo to katastrofální následky.

V roce 2006 absolvoval na Univerzitě Karlově studijní obor
Všeobecné lékařství, odborně atestoval o šest let později v oboru
dermatovenerologie. Pracoval ve Fakultní nemocnici Na Bulovce
v Praze a v Pražském dermatologickém centru, zkušenost má TAKÉ
Z praxe v Sina nemocnici v íránském ISFAHÁNU. Po návratu do Prahy
v roce 2014 zakládá Prague aesthetic clinic, privátní centrum
orientované na estetickou medicínu a plastickou chirurgii.
Je expertem v péči o pokožku, v estetické a korektivní dermatologii
a především v rozeznávání různých kožních pih a melanomů.
Má bohaté zkušenosti v používání radiofrekvenčních a laserových
zařízení i s diagnostikou různých kožních onemocnění.
Je členem České lékařské komory, České asociace dermatologie
a Evropské asociace dermatovenerologie.

Vy poznáte nebezpečné znaménko od pohledu?

Viděl jsem jich tolik, že určitě poznám, když to není
dobré. Samozřejmě, analýza na histologii je nutná,
protože teprve ta zjistí, jestli je v tom znaménku zatím
pouze potenciál, že se v melanom vyvine, nebo už je
to melanom. Spousta pih má potenciál stát se melanomem, ale potřebují k tomu slunce. V Austrálii či Africe
na to stačí třeba dva roky, tady by to trvalo déle. Pihy
mají svůj charakter a řeknou nám velmi přesně, které se
musí odstranit a které ne.

V kolika letech se má člověk o problémy kůže
vůbec začít starat?

To je hodně individuální. Kůže není jen obálka na tělo,
ale je to orgán, poměrně složitý a dokonce jeden z největších. To zatím, jako lidé, příliš neřešíme. Vnímáme
kůži jako tu obálku, tedy povrch. O ten se staráme,
aspoň někteří. Ale my lékaři musíme vnímat kůži jako
orgán a to je opravdu jiný pohled. Funkce kůže je spojena s mnoha dalšími, s plícemi, se srdcem. Vliv na ni
má spánek, jídlo, prostředí, ve kterém se pohybujete.

dobře a lépe. Ale je dobré si uvědomit, že nic není zadarmo. Botox je zázračný, svým
způsobem, ale když ho někomu začnu aplikovat ve dvaceti, ve čtyřiceti už na něj sval
bude reagovat jinak, bude potřebovat větší dávky. Botox je v podstatě jed, který
přeruší komunikaci mezi svalem a nervy. A pokud to přerušení bude dlouhodobé, má
svoje efekty. Trochu mě zlobí, když se estetická medicína praktikuje i v mnoha jiných
oborech…

Jak to myslíte?

Arabové mají takové přísloví. Když chceš chleba, nechej ho upéct pekaři i s tím rizikem, že půlku chleba sní. Je totiž pořád lepší mít za své peníze půl bochníku dobrého
a poctivého chleba, než za stejné peníze mít celý bochník čehosi, co má ke chlebu
daleko. Oftalmolog vám může udělat víčka, ale už nemá dělat nos. A i takové případy
jsem zažil. Přitom operace nosu je jedna z nejtěžších v našem oboru, ne všichni chirurgové to umí, někteří to ani dělat nechtějí. Kůže v oblasti nosu má úplně jinou citlivost,
úplně jinak se hojí.
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Pěkné a zdravé nohy
po telefonu neudělám
Zdravotnictví napřelo své síly k boji s pandemií. Problém je, že ty síly pak
chybějí jinde. O dopadech pandemie na léčbu varixů, rizicích odkládání běžné
lékařské péče i nových trendech telemedicíny s primářem Otou Schützem,
zakladatelem Žilní kliniky jednodenní chirurgie.
Petr Simon

Jakub Hněvkovský

Pandemie omezuje běžnou lékařskou péči. Dotýká
se to nějak i vaší kliniky?

Pandemie zákeřné virové choroby covid-19 se týká nás
všech, v první řadě zdravotnictví. Covid se nevyhnul
ani Žilní klinice, již na samém začátku, v březnu 2020,
jsme museli přistoupit na restrikce dané protivirovými
opatřeními a na pět týdnů zastavit operace. Přesto
jsme ordinovali v podmínkách vynucených bezpečnostními a hygienickými protiepidemickými opatřeními. Konzultovali jsme po telefonu. Uvědomili jsme si
základní pravidlo, že se nemá nic odkládat, což v léčbě
platí dvojnásob, i v léčbě křečových žil. Ošetřovali jsme
akutně pacienty se záněty žil – trombózami. Bohužel,
právě ti často léta odkládají nutné operace zanedbaných a rozsáhlých křečových žil.
Právě v této vypjaté a nebezpečím infekcí prostoupené
době se opětně prokázalo, že systém jednodenní chirurgie, kdy se pacient zdrží ve zdravotnickém zařízení jen
krátce, je i po hygienicko-epidemiologické stránce mnohem výhodnější než operace s následnou hospitalizací.
Zařídili jsme jako prevenci covidu bezkontaktní otevírání vchodových dveří jak do domu, tak i na kliniku, pa
cient se kliky tedy ani nedotkne. Následně jsme otevřeli
v přízemí hned po vstupu do domu odběrové místo
na antigenní vyšetření, kterým museli projít všichni
pacienti přicházející k vyšetření a léčbě křečových
žil, s výjimkou těch, kteří byli proti nemoci covid-19
očkováni.
V počátku letošního roku, kdy kulminovala další ataka
koronavirové infekce, jsme na měsíc opětně zrušili operační program a razantně omezili plánovaná vyšetření
pro zamezení kontaktů. Jakmile se naskytla první možnost nechat se naočkovat proti covidu-19, využili jsme
všichni této příležitosti a v současné době jsme na klinice
očkováni dvěma až třemi dávkami vakcíny firmy Pfizer.
Omezení stále pokračují, nyní proto upřednostňujeme
pacienty očkované, u neočkovaných vyžadujeme především testy PCR. Doufáme, že bude nařízeno povinné
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očkování profesních skupin, které jsou nejvíce ohroženy, což jsou především zdravotníci, integrovaný záchranný systém, učitelé, zaměstnanci v potravinách a podobně.
Povinné očkování by však vzhledem k okolnostem mělo, podle mého přesvědčení,
platit pro všechny.

Jednodenní chirurgie obecně – jaké dopady na ni současná situace má a může
se případně nějak negativně projevit v budoucnosti?

Jednodenní chirurgie má v těchto souvislostech pouze samé výhody, a proto kromě
doporučeného omezení provozu a dodržování hygienicko-epidemiologických opatření žádné významné negativní dopady nezaznamenáváme a nepředpokládám je
ani do budoucna. Jednodenní chirurgie totiž právě vyžaduje pouze minimální pobyt
ve zdravotnickém zařízení s minimem kontaktů. Hlavním negativním projevem covidu
by tak mohlo být snad jen omezení provozu díky onemocnění větší části zdravotníků.

Koronavirus postihuje především plíce, nicméně může mít dopad i na žilní
systém?

To bych rád věděl také. Ale ví se už dnes, že dochází ve zvýšené míře ke krevní koagulaci, která postihuje více žíly. Nicméně, nemám na toto téma relevantní a seriózní
informace ani osobní zkušenost, a proto bych se neodvažoval tvrdit to kategoricky.
Z výsledků léčby v poslední době téměř dvou let mi není znám žádný případ negativního dopadu covidu na žilní systém a zatím nepozorujeme zvýšená rizika ani žádné
změny ve způsobu a výsledcích léčby křečových žil. Je to možná i tím, že se zaměřujeme od začátku existence Žilní kliniky od roku 1994 na přísné dodržování bezpečnostních opatření, omezujících a snižujících rizika operací křečových žil na minimum.
Jedná se hlavně o prevenci trombóz a embolií, které jsou největším rizikem jak při
operacích křečových žil, tak i u jakýchkoliv jiných operací. Riziko je vždy, ale vhodné
je s rizikem počítat a udělat vše pro jeho prevenci. Dopad koronaviru na žilní systém
ale rozhodně nemůžeme stoprocentně vyloučit, uvidíme, co nám ukáže budoucnost.
Trombózy na základě koronaviru jsme u našich pacientů s křečovými žilami dosud
nezaznamenali. Ale řada lidí má falešné informace nebo se domnívají, že s křečovými
žilami nemusí na očkování.

Pozorujete, že by se třeba nějak negativně projevoval snížený pohyb, který
souvisí třeba s častějším využíváním modelu home office? Kosterní systém
například prý trpí více…

Obecně je známo, a samozřejmě máme to na základě dlouhodobých zkušeností a výsledků léčby křečových žil i klinicky prověřeno, že snížený nebo minimální pohyb je
pro pacienty s dědičnou dispozicí a s křečovými žilami nejhorší eventualita. Minimální

osobnosti

Žilní klinika
jednodenní
chirurgie
Klinika začala v roce 1994 jako první v České
republice s ambulantní léčbou křečových
žil a svoji specializaci stále prohlubuje.
Zabývá se léčbou a prevencí onemocnění cév
žilního systému, hlavně kosmetickou léčbou
křečových žil od těch největších až po ty
nejmenší.
Systém kliniky spočívá v soustředění
kompletní léčebné péče na jedno místo
a jeden den. Jedná se o léčbu ambulantní,
s co nejkratším pobytem ve zdravotnickém
zařízení a bez nutnosti hospitalizace. Jde
o jednodenní chirurgii, kdy SE PACIENT zdrží
na klinice maximálně 6 hodin.

pohyb spojený s dlouhým sezením má za následek
zhoršování stávajících křečových žil i možnost vytvoření nových varixů. Hlavním problémem při minimálním pohybu nebo spíše bez pohybu jsou komplikace
v podobě povrchních a hlubokých trombóz, z nichž se
mohou tvořit plicní embolie. Se sníženým pohybem
také zákonitě narůstá hmotnost, která je dalším rizikovým faktorem křečových žil a komplikací z nich.
Covidová pandemie má tak nejen přímý dopad
na zdravotní stav akutním onemocněním, ale nepřímo
i na celkový zdravotní stav u těch, kteří se k home office nepostaví aktivně. Z výsledků ambulantních vyšetření je zřejmé, že většina lidí na základě omezení vinou
covidu omezuje pohyb, a tím zvyšuje svou hmotnost.

Diskutované téma posledních měsíců je e-health
či telemedicína. Jsou to trendy, které se nějak
mohou prosadit i ve vašem oboru?
V době uzavření zdravotnického zařízení pro plánované výkony a běžná vyšetření je to vynucená nut-

nost, to jsme již v minulosti při masivním postižení populace infekcí covid-19 zjistili.
Ale pěkné a zdravé nohy po telefonu neuděláte, potřebujete k tomu vhodné ruce
a hlavně pacienta na operačním stole.

Jsou nějaké jiné trendy či novinky, které pandemie překryla? Objevují se nové
metody?
I přes výrazná omezení a zrušení osobní účasti na kongresech v Evropě i ve světě je naštěstí možnost komunikace po internetu. Proto se k nám nové informace dostávají okamžitě. To znamená, že pandemie nám žádné trendy ani noviny
v léčbě nepřekryla. Poslední významná nová metoda, opět katetrizační, je lepení žil Vena Seal. Nicméně katetrizace se začala používat již koncem roku 2001,
v čase se pouze vyvíjejí lepší, modernější přístroje s působivějšími vlnovými
délkami a příznivějšími výkony. Pokusy o zcela nové metody tu jsou, ale žádná
převratná metoda léčby zatím výhody katetrizačních výkonů nepřekonala.

V čem jsou jejich nepřekonané výhody?

Odborně by to asi bylo na delší povídání, ale z pohledu pacientů je důležité, že se
jedná o miniinvazivní výkony, které je možno provádět ambulantně, přitom podstatně přesněji a s mnohem lepším léčebným i kosmetickým efektem, než tomu
bylo dříve.
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Budova Metropolitní
opery v New Yorku

Úspěšní čeští lvi ve světě VI.

Dveře světa
hudbou otevřené
Mezi českými rodáky, kteří zanechali nesmazatelný otisk ve světě, najdeme i nemálo
umělců, pro něž se stala osudnou hudba. Skladatelé, dirigenti, muzikanti, tanečníci
světového věhlasu… Na některé z nich se u nás přitom téměř zapomnělo. A přitom
docílili uznání, věhlasu i hmotného zajištění. Ani to by však mnozí neváhali vyměnit
za možnost tvořit, hrát a vystupovat ve svobodné vlasti.
Martin Nekola
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C
Bohumír Kryl
z Hořic, původně
kamenosochař, se
v Americe prosadil
jako velmistr ve
hře na kornet. Měl
i mimořádného
obchodního ducha,
zastával funkci
prezidenta malé
české banky v
Chicagu, sbíral
umění, nebál se
finančních spekulací,
ale především
vydělával horentní
sumy vyprodanými
koncerty. Na sklonku
života disponoval
jměním přesahujícím
dva miliony dolarů.

1

Rudolf Firkušný

2

Oskar Moravec

3

Rudolf Friml

estičku následovníkům, také vychovaným českou hudební školou, bezesporu
umetl Antonín Dvořák (1841–1904). Když jeho skladbu Scherzo Capriccioso
8. listopadu 1884 s velkým úspěchem uvedla Brooklyn Philharmonic Society,
bylo jasné, že skladatele v zámoří čeká velká budoucnost. Od podzimu 1892 v New
Yorku vedl prestižní National Conservatory of Music. Celkem tu strávil tři školní roky,
během nichž zkomponoval deset skladeb a jedenáctou započal. Největšího věhlasu
bezpochyby dosáhla Symfonie číslo 9 e moll, opus 95, známá také jako Novosvětská.
Premiérové uvedení v Carnegie Hall v New Yorku 16. prosince 1893 se stalo světovou
senzací a z Dvořáka učinilo hvězdu mezinárodního formátu.

Milionář, bankéř, muzikant
Jméno Bohumíra Kryla (1875–1961) z Hořic je takřka neznámé, přitom v Americe počátkem 20. století patrně nebylo populárnějšího muzikanta. Ač původně kamenosochař,
stal se velmistrem ve hře na kornet (kapesní trumpeta, používaná později převážně
jazzmany), sestavil několik orchestrů, koncertoval i sólově a jeho oblíbené koncerty
byly jako jedny z prvních zaznamenány na gramodesky. Měl mimořádného obchodního ducha, nějaký čas dokonce zastával funkci prezidenta malé české banky na předměstí Chicaga, sbíral umění, nebál se riskantních finančních spekulací, především
ale vydělával horentní sumy vyprodanými koncertními šňůrami. Na sklonku života
disponoval jměním přesahujícím dva miliony dolarů.

Zakladatel hudební Broadwaye
Rudolf Friml (1879–1972), pro zajímavost jeden z Dvořákových studentů na pražské
konzervatoři, jej dalece předčil, alespoň co do popularity u amerického publika.
V New Yorku žil trvale od roku 1904. Začínal jako korepetitor, ale brzy se dokázal
prosadit v nemilosrdné konkurenci na Broadwayi a je označován za zakladatele
tamního hudebního divadla. Skládal zvučné, líbivé, rytmické melodie, které si lidé
snadno zapamatovali. Inspiroval se klasiky i jazzem, foxtrotem a polkou. Napsal
tři desítky operet, dodnes uváděných na světových scénách. Některé se dočkaly
i zfilmování. Od 30. let, když hospodářská krize způsobila dočasný krach uměleckého průmyslu na Broadwayi, působil v Los Angeles, komponoval filmovou hudbu,
pohyboval se mezi hollywoodskou smetánkou, a coby prvotřídní pianista nadále
koncertoval.

New York Čechům zaslíbený
A ještě do třetice New York. Gustav Mahler (1860–1911) z Kaliště u Humpolce byl
od roku 1908 šéfdirigentem Metropolitní opery. 19. února 1909 vládl nad orchestřištěm
při americké premiéře Smetanovy Prodané nevěsty. V témže představení excelovala
v roli Mařenky sopranistka Ema Destinnová (1878–1930), která na této přední scéně
strávila jako hlavní hvězda od zimy 1908 plných osm sezon. Na týchž prknech zářila
v letech 1940–1956 také operní diva Jarmila Novotná (1907–1994), která se představila
v desítkách rolí.
Metropole, která nikdy nespí, lákala i další hudební skladatele. V pozdějším období
v New Yorku zazářili také Karel Husa, Jaromír Weinberger, Jaroslav Ježek a především
Bohuslav Martinů. Město se stalo roku 1940 domovem také pro předního světového
pianistu Rudolfa Firkušného (1912–1994). Již v mládí koncertoval tento rodák z Napajedel u Zlína po světě, ale teprve válečná léta mu otevřela dveře k posluchačům
v Severní Americe dokořán. Každým rokem absolvoval na šedesát vystoupení s nejprestižnějšími hudebními tělesy v nejslavnějších sálech v USA a Kanadě. Kvůli komunistickému převratu zůstal v emigraci. Nikdy ovšem nepolevil v silném vlasteneckém
cítění a po sametové revoluci pravidelně přijížděl do Čech a velkoryse sponzoroval
orchestry a umělecké školy, včetně Janáčkovy akademie múzických umění. Při legendárním Pražském jaru v roce 1990 hrál pod taktovkou blízkého přítele Rafaela Kubelíka
(1914–1996), který po čtyřech desetiletích v zahraničí rovněž uvítal možnost vrátit se
do republiky a dirigováním nejslavnějších symfonií symbolicky zahájit svobodnou éru.
Za dlouhá léta měl za sebou bohaté zkušenosti jako šéfdirigent orchestrů v Chicagu,
Londýně a Mnichově.
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Edouard Borovansky při
zkoušce baletního souboru

Bohumír Kryl

Kanadská stopa
Také v Kanadě si krajané připsali nemalé úspěchy. Skladatel, pianista a houslista Oskar
Moravec (1917–2007) od roku 1940 žil v Torontu, vyučoval na konzervatoři a skládal
oblíbenou chrámovou hudbu, vokální i orchestrální skladby. Pravidelně byl oceňován
za rozvoj kanadské hudby a v roce 1989 obdržel i Order of Canada, nejvyšší civilní
vyznamenání země javorového listu.
Jiří Traxler (1912–2011), v meziválečném období popularizátor jazzu a swingu, aranžér
a textař známého pražského orchestru R. A. Dvorského. Po únoru 1948 emigroval, chvíli
byl zaměstnán v německém rozhlasu ve Frankfurtu, později v Canadian Broadcasting
Corporation. Usadil se v Edmontonu a s různými soubory hrál pro početnou českou
komunitu v Kanadě. Za svůj dlouhý život složil přes 200 převážně jazzových skladeb.
Muzikolog, klavírista a hudební manažer Jan V. Matějček (1926–2017) žil od roku 1969 v Kanadě, kde se velmi zasloužil o rozvoj problematiky autorských práv. Spoluzakládal Sdružení kanadských orchestrů, ve kterém bylo organizováno přes čtyřicet těch nejvýznamnějších. Zároveň se živil jako úspěšný promotér pro turné kanadských umělců po Evropě.

Pokračujeme u protinožců
Přerovský rodák, vlastním jménem Eduard Skřeček, vešel v Austrálii ve známost pod
pseudonymem Edouard Borovansky (1902–1959). Vystudoval baletní školu při Národním divadle v Praze, od roku 1921 působil v divadle v Olomouci, poté na pražských
scénách, než roku 1926 zakotvil v prestižních uměleckých souborech v Hamburku
a Monte Carlu, s nimiž projezdil svět. Koncem 20. let mimo jiné poprvé navštívil Austrálii, kde spatřoval značný potenciál pro rozvoj kultury. Spolu s manželkou, ruskou
baletkou Xenií Nikolajevnou Smirnovovou, se krátce před druhou světovou válkou
přestěhoval do Melbourne, aby založil vlastní baletní soubor, který se postupem času
vyvinul v Australskou baletní společnost. Borovansky byl skutečným vizionářem. Najal
tanečníky, hudebníky, designéry, nechal vyhotovit vlastní kostýmy, kroje a nákladné
kulisy, bez jakýchkoliv státních subvencí. Pečlivě vytvářel program jednotlivých před-
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stavení, aby byl zábavný a zároveň na vysoké estetické
a umělecké úrovni. Razil zásadu, že je lepší plné hlediště
za minimální cenu lístku než prázdné hlediště. Objížděl
se souborem i malá města a dělníci, horníci a lidé z nižší
střední třídy se stali v omšelých kinosálech, tanečních
síních či divadlech jeho věrným publikem. Způsobil
revoluci, neboť popularizoval tanec a hudbu obecně
a učinil z nich masovou zábavu. Původním názvem Melbourne Ballet Club, posléze Borovansky Ballet od roku
1944 vystupoval zcela profesionálně a premiérově uvedl v Austrálii slavné Čajkovského balety, ale připravil
také vlastní aranžmá Smetanovy Vltavy. Borovansky
zemřel náhle 18. prosince 1959 v Sydney. Stačil vychovat
budoucí generace špičkových tanečníků a nesmazatelně se zapsal do dějin australské kultury.
Hobojista Jiří Tancibudek (1921–2004) byl pro svou
mistrnou hru na tento nástroj od mladého věku členem
orchestru Národního divadla. V roce 1950 odešel
do australského exilu. Na Státní konzervatoři v Sydney
uspořádal vůbec první hobojový recitál, další angažmá
získal v Královském symfonickém orchestru v Melbourne, načež v polovině 60. let zakotvil na hudební
fakultě University of Adelaide, kde založil komorní
orchestr a dechové kvinteto. Obě tělesa se proslavila
po celém světě. Na stejné vysoké škole působil jako
profesor také flétnista Zdeněk Bruderhans (nar. 1934).
V roce 1968 odešel s rodinou do Švýcarska, posléze
Švédska, aby se nakonec usadil v Austrálii. Vedle výuky
často nahrával pro rozhlas a vystupoval s různými soubory. Napsal i oceňované příručky hudební teorie.
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Unikátní asijské
kontrasty
Modré azulejos, červené lampiony s kaligraficky
vyvedenými znaky, prejzové střechy se
zahnutými rohy, mediteránní ošoupané
okenice. Kouř z vonných tyčinek, vůně kadidla
v barokním kostele. Konfucius i Ježíš. Macao je
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Do Prahy se sjeli nejlepší hodináři světa

Krása běžícího času
Hodinky z meteoritu, hodinky dvou tváří, hodinky s rotujícím strojkem. To jsou jen některá z děl,
která mohli koncem října vidět návštěvníci Galerie Knupp v Praze. Do ní se sjeli jedni z nejlepších
hodinářů na světě sdružených v Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI), aby
veřejnosti ukázali svou tvorbu. Náramkové hodinky vyrábějí ručně a jedná se bez nadsázky
o umělecká díla. Hodináře do Prahy pozval zlatník a hodinář Luděk Seryn. Setkání světových
hodinářů bylo významné i pro něj osobně. V jeho průběhu se jako první a jediný Čech stal
plnohodnotným členem této významné hodinářské instituce.
Daniel Mrázek

archiv vystavovatelů

„J

e to pro mě úspěch, vyznamenání a utvrzení v tom, že to, co dělám, dělám
dobře,“ neskrývá potěšení ze vstupu mezi členy AHCI Luděk Seryn. Académie
Horlogère des Créateurs Indépendants, tedy hodinářská akademie nezávislých tvůrců, je prestižní instituce, která sdružuje na tři desítky nejlepších hodinářů
na světě. Jedná se o hodináře, kteří jsou absolutními mistry ve svém oboru, nepracují
pro velké firmy a v podstatě každou součástku v hodinkách si vyrábějí sami. „Jsme
skuteční hodináři. A takových je po celém světě velmi málo,“ říká o AHCI švýcarský
hodinář Antoine Preziuso. Členem organizace je od roku 1996. „Pracujeme klidně
i osmnáct hodin denně,“ zdůrazňuje náročnost své profese.
K prvnímu kontaktu mezi Serynem a AHCI došlo v roce 2019, kdy dokončil hodinky
Karel Rotation. Unikátní jsou tím, že celý jejich stroj rotuje – kolem dokola se otočí
jednou za osm hodin. Tento systém si Luděk Seryn nechal patentovat. „Na základě
toho jsem si dodal odvahu a do AHCI jsem poslal fotky toho, co jsem udělal. Reakce
z AHCI byla ta, že se jim to líbí, a pozvali mě vystavovat s nimi do Basileje,“ vzpomíná
Seryn.
Následně mu byla nabídnuta kandidatura členství, která trvala dva roky. „Jako kandidát jste ve sledovacím stadiu. Musíte potvrdit, že váš poslední projekt, na základě
kterého vás přijali, není jen jakýsi výstřel do tmy, jakási ojedinělost, se kterou vám
mohl třeba někdo pomoci. Proto je tam dvouletá čekací lhůta, během které vás ostatní členové sledují – co jste během ní udělal, jaké hodinky jste vyprodukoval, kam se
ubírá vaše cesta, jak jste na tom finančně a byznysově, jestli AHCI pomáháte v rozvoji
a podobně,“ popisuje hodinář. Na konci této čekací doby je nutné, aby některý ze
členů AHCI osobně navštívil ateliér kandidáta. K návštěvě u Luďka Seryna došlo právě
u příležitosti setkání hodinářů v Praze. A může slavit úspěch. Se stylem jeho práce byli
členové AHCI spokojeni, a tak ho plnohodnotně přijali mezi sebe.

Nádhera komplikací
Setkání členů AHCI v Praze se uskutečnilo 22. a 23. října. Termínově se krylo s veletrhem luxusních hodinek Salon Exceptional Watches (SEW), který se konal na pražském
Žofíně. „Na tento veletrh jsem byl i se členy AHCI pozván také, ale nakonec mi přišlo
lepší, když naše akce proběhne separátně, ale paralelně,“ objasňuje Seryn. Milovní-
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kům hodinek se tak nabízel hned dvojnásobný zážitek.
Mohli navštívit jak veletrh SEW, tak výstavu pořádanou
Serynem.
Ze tří desítek členů AHCI do Prahy přijeli čtyři. Kromě
Luďka Seryna v Galerii Knupp své hodinky vystavovali
Antoine Preziuso ze Švýcarska, Aaron Becsei z Maďarska a Stefan Kudoke a Marco Lang z Německa. Přestože se jednalo o akci komornějšího charakteru, nic jí to
neubralo na významnosti. Bylo to totiž vůbec poprvé,
co se setkání AHCI uskutečnilo v Česku.
Úkolem hodinek je ukazovat čas. Cokoliv navíc se
v hodinářské terminologii označuje jako komplikace.
A právě pestrost a nápaditost těchto komplikací je to,
co z prostého stroje na měření času dělá jedinečné
umělecké dílo. I proto se setkání uskutečnilo v galerii.
„Spojení hodinařiny našeho typu s uměním mi přišlo
zajímavější, než naše hodinky vkládat mezi běžnou
produkci hodinek,“ vrací se Seryn k tomu, proč se
rozhodl uspořádat akci oddělenou od veletrhu SEW.
Jedním dechem ale dodává: „Teď nechci říct, že běžná
produkce jsou obyčejné hodinky. To vůbec ne. Ale jsou
v širší produkci, než máme my.“
Pro Luďka Seryna bylo setkání inspirací: „Když vytvoříte
něco, co je poměrně zajímavé a velké, můžete získat
pocit, že je to dobré. Tedy pokud to nesrovnáváte s lidmi, kteří jsou v žebříčku nad vámi. Já jsem za poslední
dva roky, kdy jsem s AHCI v těsném kontaktu, ušel velký kus cesty. Ale pořád vidím, že mám rezervy. Vím, že
hodinky se dají dělat ještě lépe, ještě precizněji, ještě
dokonaleji. A díky osobnímu kontaktu se můžu zeptat,
jak se co vyrábí, a nechat se inspirovat,“ říká. I proto by
rád podobná setkání pořádal v Česku pravidelně.
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Stefan Kudoke (*1978)
Německo

Aaron Becsei (*1979)
Maďarsko

„Můj dědeček byl hodinář, tatínek také, a tak to pro
mě byla jasná volba,“ popisuje začátek své hodinářské
kariéry Aaron Becsei. Prostředí, ve kterém vyrůstal,
ho už jako dítě fascinovalo. Protože se vždycky toužil
dozvědět, jak věci fungují, rozhodl se stát strojním
inženýrem. A i z tohoto oboru čerpá inspiraci pro
svou tvorbu. „Hodinky nemají být jen krásné, ale také
technicky perfektní,“ říká s tím, že velký důraz klade
na přesnost.
Nejznámějším projektem Aarona Becseie je návrh
a vývoj náramkových hodinek PRIMUS tourbillon,
které mají extrémně komplikovaný a jedinečný
strojek: v souladu s tradiční hodinářskou výrobou
vynalezl tříosý tourbillonový strojek bez kuličkových
ložisek, což je v této velikosti a úrovni unikátní
řešení. Jeho nejsložitější hodiny jsou Tourbillon No2.
se samostatně navrženým a vynalezeným systémem
věčného kalendáře.
Aaron si všechny komponenty navrhuje sám
a jediné části, které dostává už hotové, jsou pružiny,
šperky, krystaly a zpracovat si nechává i rytiny.
Na výstavě prezentoval hodinky se třemi ručičkami
nádherně vyzdobené v císařském stylu. Číselník
zdobí gravírované stříbro, číslo osm na číselníku je
podle přání zákazníka zlaté, pouzdro je vyrobené
z 18karátového zlata.

„Mým snem je vést naplněný život jako nezávislý
hodinář, kde mám šanci se neustále rozvíjet a učit
se každý den něco nového. A jsem šťastný, že mohu
žít svůj sen!“ říká Stefan Kudoke. Nepochází sice
z hodinářské rodiny, přesto se pro toto řemeslo nadchl
už v útlém věku. Ve svých 22 letech získal certifikát
mistra řemeslníka. Protože současně studoval
ekonomii a finance, rozhodl se, že profesně vyrazí
na samostatnou cestu navrhování a designu, a tak se
zrodila značka hodinek Kudoke. Stefan se ve svém
díle snaží využít to nejlepší z tradičních hodinářských
technik, přičemž dává prostor k rozvinutí
představivosti hodináře i svých klientů.
„Naprostá čistota, jednoduchost hodinek Kudoke
mě vždycky dostane. Skvělé číselníky, zpracování…“
nešetří chválou na svého kolegu Luděk Seryn.
Na výstavě Stefan Kudoke předvedl dva navzájem
kontrastní kusy. Prvním byly decentní a na první
pohled skromné hodinky Kudoke 2. Na bílém pozadí
zaujme menší disk s vyobrazením slunce a měsíce. Je
ručně vyrytý a galvanicky pokovený zlatem a bílým
a černým rhodiem. Tento disk označuje denní nebo
noční dobu. Další charakteristikou těchto hodinek
je, že jim chybí vteřinová ručička. Čas jako by zvolnil
a zpomalil…
Naproti tomu z druhých vystavených hodinek –
KudOktopus – září dynamika. Hodinový strojek jako
by se dostal do zajetí obrovské chobotnice. Její
chapadla z růžového zlata a rhodia objímají snad
každé kolečko a snaží se zastavit plynoucí čas.
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Luděk Seryn (*1978)
Česká republika

„Když mi bylo patnáct let, vůbec jsem netušil, co
budu dělat. Trochu mě to táhlo k autům, protože můj
táta byl automechanik. Ale máma přišla s myšlenkou,
jestli nechci zkusit hodinařinu. A já to zkusil,“
vzpomíná na své hodinářské začátky Luděk Seryn.
„Asi ve druhém ročníku na hodinářské škole mi došlo,
že je jedno, co v životě budu dělat, ale že je potřeba
to dělat pořádně,“ doplňuje. Po hodinářském oboru
se vyučil ještě zlatníkem a v roce 2002 si otevřel
hodinářství v Mohelnici. Cítil ale, že by profesně chtěl
dělat něco víc, než jen opravovat rozbité hodinky
a budíky, a proto se přestěhoval do Prahy, kde si
otevřel vlastní hodinářský ateliér, kde vyrábí vlastní
hodinky.
Mezi světovou elitu ho vystřelily hodinky Karel
Rotation. Unikátní jsou tím, že se v nich otáčí celý
strojek – otočí se jednou za osm hodin. „Ta myšlenka
vznikla na zadání zákazníka, po kterém se ostatně
hodinky jmenují. Karel za mnou přišel a řekl mi, že
chce hodinky, ve kterých se bude všechno točit.
Dodnes nevím, jestli jsme se správně pochopili, ale
já hned začal uvažovat o této variantě stroje. A Karel
byl spokojený,“ vypráví Seryn. Právě hodinky Karel
Rotation společně s jejich zmenšenou dámskou verzí
Jitka Rotation na výstavě ukazoval.
Luděk Seryn má zásadu, že do každých hodinek musí
zakomponovat něco nového. Při výrobě každých
hodinek tedy zdokonaluje své dovednosti. Jak ale
upozorňuje, nevyrábí jen čistě utilitární věc: „Vůbec
nejde o hodinky. Jde o to, že děláte něco, co vás baví,
a děláte to pro někoho, kdo z toho má nějaký pocit.
Když si zákazník odnáší hotové hodinky a vy vidíte,
že je šťastný – to je ten pocit, pro který to děláte.“
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Antoine Preziuso (*1957)
Švýcarsko

Marco Lang (*1971)
Německo

„Hodinářem jsem celý svůj život, představuji už pátou
generaci hodinářů ve své rodině,“ vypráví Marco Lang,
který na výstavu přijel i se svou dcerou Josephinou,
která zůstane věrná rodinné tradici a taktéž se hodlá
věnovat hodinářskému řemeslu.
V roce 2001 založil hodinářskou manufakturu Lang
& Heyne, kterou vedl do roku 2018 a určoval její
kreativní a technické řešení. Pro mnoho sběratelů
hodinek po celém světě je značka synonymem pro
prvotřídní povrchovou úpravu a nejlepší estetiku.
Když Marcovi bylo 47 let, tedy v roce 2019, rozhodl
se nastartovat svou druhou kariéru, teď už pod
vlastním jménem. Na výstavu přivezl hodinky
Zweigesicht-1. Znalí němčiny už poznají, že se
jedná o hodinky dvou tváří. Uživatel sám se může
rozhodnout, na kterou stranu hodinek se chce dívat.
Jednu stranu tvoří velký ciferník. Jednoduchým
posunem se ale dá pouzdro otočit na druhou stranu.
V ní je odkrytý celý strojek.

„Narodil jsem se v Ženevě, kde je hodně hodinářských
dílen. Už asi od svých sedmi let jsem si hrál
s odpadními dílky, které se dají najít na ulici nebo
jsem je dostal od hodinářů. Tyto odpadní díly jsem
si odnášel do svého pokoje – k velké nelibosti své
maminky,“ vypráví Antoine Preziuso s úsměvem, kde
se zrodila jeho vášeň pro hodinky. Později zkoušel
dávat dohromady jednoduché strojky a v patnácti
letech se nakonec přihlásil do hodinářské školy.
Své mistrovství zpečetil v roce 1996, kdy se stal
členem AHCI. Na pražskou výstavu přivezl ty
nejdražší a zřejmě i nejpropracovanější hodinky, které
byly v Galerii Knupp k vidění. Jeden z nejdražších
typů hodinek na světě je tzv. tourbillon. Jedná se
o zařízení vynalezené na přelomu 18. a 19. století
a jeho smyslem je omezit vliv gravitace na hodinky.
V různých polohách na hodinový strojek působí jiné
síly a tourbillon má toto působení sil vyrovnávat.
Smysl ale měl pouze u kapesních hodinek, které se
nosily „korunkou vzhůru“. Náramkové hodinky svou
polohu neustále mění, takže se smysl tourbillonu
ztrácí. U dnešních luxusních hodinek má spíše
okrasnou funkci. Antoine Preziuso se rozhodl původní
funkčnost tourbillonu vrátit. A tak vynalezl trojitý
tourbillon. Ten dokáže vliv gravitace eliminovat
i v náramkových hodinkách. Tento systém si Preziuso
nechal patentovat. A právě hodinky s tímto trojitým
tourbillonem v Praze vystavoval.
Jejich krása sahala až ke hvězdám – a to doslova.
Jedny z hodinek podpírala jakási kovová hrouda.
„Jednou v létě jsem se procházel po horách
a na obloze jsem uviděl padat hvězdu. V hlavě se
mi vylíhla myšlenka: tourbillon – žádná gravitace –
hvězdy. Tourbillon je přece něco jako sluneční
soustava – systém, v němž není gravitace. A mě
napadlo vyrobit hodinky z meteoritu. Jeden se mi
podařilo sehnat, rozřezal jsem ho, vyrobil z něho
pouzdro, korunku, nožky a další součástky, které
obklopují vlastní strojek,“ hrdě popisuje Preziuso.
Těmito hodinkami prezentuje své sepětí s přírodou,
z níž čerpá inspiraci, ale také klid a energii pro své dílo.
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Zimní romantická metropole

Praha volá!

Ani v zimě neztrácí Praha své kouzlo. Objevte ji s Prague City Tourism tak, jak ji neznáte!
Oblékněte si teplý svetr, obujte si pohodlné boty, zastavte se v některé z malých útulných kaváren
pro svařené víno nebo kávu s sebou a vydejte se s námi vychutnávat poetiku úzkých křivolakých
uliček. A že už jste všechno viděli? S našimi tipy zažijete hlavní město z jiné perspektivy.
Michaela Henčlová

archiv Prague City Tourism

Ř

íká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Už jste se ale dívali
na Prahu z některé věže? Vybírat můžete rovnou z několika vyhlídek a spojit
příjemné s užitečným. V Novomlýnské vodárenské věži se například dozvíte
o historii pražských hasičů, cestou na ochoz Staroměstské radnice zjistíte podrobnosti
o vzniku orloje, mostecké věže na Karlově mostě Vám poodhalí tajemství obrany města, ve Svatomikulášské městské zvonici si vyzkoušíte, jak se kdysi na věžích bydlelo a co
všechno museli jejich obyvatelé vykonávat, Petřínská rozhledna Vám nabídne výstavu
o urbanistických proměnách okolí a v Prašné bráně se dozvíte, co je to Královská cesta.

Vzhůru do věží

Prague City
Tourism
Moderní marketingová organizace
hlavního města Prahy, jejímž
posláním je péče o rozvoj domácího
i zahraničního cestovního ruchu
v české metropoli.
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Aby toho nebylo málo, můžete se od jedné věže ke druhé svézt unikátní historickou
tramvají č. 42, která má všechny věže na své trase. Kromě toho, že zažijete atmosféru
dobových vozů, můžete kdykoliv vystoupit i nastoupit a nestresovat se sledováním
hodinek nebo jízdního řádu – jízdenka totiž platí celých 24 hodin. Stylová projížďka
ovšem není to jediné, co centrum nabízí.
Zaručeným zážitkem je Náplavka, kde se snoubí voda, gastronomie a umění. V nově
zrekonstruovaných kobkách našly své místo galerie, restaurace nebo třeba knihovna.
Tohle místo, kde můžete narazit na všechny věkové kategorie Pražanů, je vděčnou
platformou pro koncerty, farmářské trhy i gastrofestivaly. Prostory pražských náplavek
procházejí v poslední době náročnou revitalizací. Důkazem je například multifunkční
prostor Čapadla se stejnojmennou restaurací. Ten je jako stvořený pro aktivity všeho
druhu – od pikniku, až po cvičení jógy. Náplavka prostě tepe životem v jakoukoliv denní
i noční hodinu a výhledy z ní na Pražský hrad jsou vždycky jedinečné a neopakovatelné.
Vyznavači bohémské atmosféry jistě ocení prostředí Skautského institutu, který se
skrývá jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Ať už chcete v klidu pracovat, dát si
kávu, nebo se jenom na chvíli ukrýt před světem, je pro vás zdejší kreativní atmosféra
to pravé.

Tajuplná Kampa a Malá Strana
Malebný ostrov leží mezi hlavním tokem Vltavy a Čertovkou, uměle vytvořeným
kanálem, který sloužil jako náhon pro zdejší mlýny. Dnes si můžete poslechnout tiché
klapání pouze dvou mlýnských kol, žádné z nich už ale neslouží svému původnímu
účelu. Dalším místem, které jako by ani nepatřilo do ruchu metropole, je Werichova
vila v prostředí magické Kampy. Při její návštěvě se rázem ocitnete v jiném světě.
Tajemná budova v kouzelné zahradě ukrývá příjemnou kavárnu s milou atmosférou

a dezerty, na které budete ještě dlouho vzpomínat.
A expozice o Janu Werichovi už je jen ona pomyslná
třešnička na kulturním dortu. Rozhodně stojí za to projít
si celý park a navštívit i Muzeum Kampa.
Když přejdete lávku u Velkopřevorského mlýna, dostanete se k nejznámějšímu pražskému symbolu lásky
a míru, Lennonově zdi. Už v šedesátých letech se na zdi
objevovaly protestní nápisy a vzkazy pro Jana Wericha,
v letech sedmdesátých si vysloužila přezdívku Zeď
nářků díky srdceryvným vzkazům a milostné poezii.
Po tragické smrti Johna Lennona v roce 1980 se zde objevil jeho symbolický náhrobek. Od té doby zeď nebyla
jen místem, kde lidé vyjadřovali svou nespokojenost
s tehdejším režimem, ale i místem, kde si připomínají
život a dílo slavného hudebníka a politického aktivisty.
Nedaleko odtud se zastavte v kostele Panny Marie
Vítězné. Kostel je nejen krásnou ukázkou raného
baroka, ale především je domovem Pražského Jezulátka. Za touto soškou přijíždějí poutníci ze všech koutů
světa. Jezulátku jsou připisována mnohá uzdravení
a zázraky, mimo jiné i záchrana Prahy při obležení švédskými vojsky v roce 1639. Vosková soška byla
v roce 1655 korunována pražským arcibiskupem.
Mezi nejdůležitější malostranské památky se řadí ještě
jeden kostel – chrám sv. Mikuláše. Ten je považován
za nejvýznamnější a nejhonosnější příklad baroka v Praze. Pozornosti jistě neujde majestátní kopule se zvonicí.
Před rokem 1989 se díky ideálnímu umístění s výhledem
na americké, jugoslávské a západoněmecké velvyslanectví ve věži nacházela pozorovatelna Státní bezpečnosti.
Pokud se příliš nebojíte výšek, můžete vystoupat na zvonici a vychutnat si jedinečný výhled na Malou Stranu.

Praha všemi smysly
Snad žádná evropská metropole nedrží prst na tepu
doby tak intenzivně a nenabízí pestrou paletu zážitků, jako právě Praha. Tohle pulzující a magické město
má pro každého něco. Milovníky kávy přiláká vůně
z nespočtu kaváren, znalcům umění otevřou své dveře
galerie se špičkovým designem na světové úrovni, gurmáni zajásají nad vysokou úrovní gastronomie a množstvím restaurací a bister. Výkladní skříně na širokých
bulvárech jsou malými uměleckými díly, a stojí za to si
je prohlédnout zblízka.
Zkrátka na každém kroku je možné vidět Prahu z nové
perspektivy – ať už je to pohled z nejkrásnějších
věží, historické tramvaje, z paluby parníku, který brázdí
hladinu řeky Vltavy, nebo z okna baru, ve kterém si
dáte svůj večerní drink a budete pozorovat noční život
v metropoli plné světel.
Ale ani zdaleka to není všechno – historické paláce
a letohrádky, monumentální chrámy, rozsáhlé parky
a místa pro piknik, romantická zákoutí a zahrady plné
soch, nepřeberné množství sportovních ploch a sportovišť – to vše lze v Praze zažít na vlastní kůži a užívat
si tak bohémskou atmosféru ukrytou v každém kousku
Prahy. Jisté je jedno – tohle město, stejně jako jeho
obyvatelé, vám otevřou svá srdce.
Tak přijeďte do Prahy. Slyšíte? Praha volá!

Tipy na pražské AKCE
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Pojďte o pololetních prázdninách provést děti historií
i současností našich měst, ukázat jim zajímavá místa a třeba
je i zapojit do kulturního dění a života ve městě.
www.ledovamesta.pionyr.cz
Cirkopolis. Jedinečný festival zaměřený na nový
cirkus s přesahem do současného tance, fyzického
a vizuálního divadla, který prezentuje neotřelé projekty
současné evropské scény.
www.cirkopolis.cz
České doteky hudby jsou národním festivalem klasické
hudby. Patří do desítky nejrozsáhlejších festivalů klasické
hudby v ČR.
www.ceskedotekyhudby.cz
Otužování je dnes v módě. Vyzkoušejte třeba Memoriál
Alfreda Nikodéma – významnou společenskou akci, kde se
potkávají plavci napříč kluby, generacemi, závodní plavci
i neregistrovaní účastníci. Přijďte je povzbudit, nebo se jen
pokochat vánoční atmosférou a sportovními výkony.
www.otuzilci-praha.cz
Festival IQ play – hravý festival pro celou rodinu bude
poprvé v Pražské tržnici. Organizátoři chystají
obrovskou hernu plnou deskovek, logických her, hlavolamů,
stavebnic a Montessori hraček.
www.festivaliqplay.eu
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The Art of Investment

Investment
in the Art
Umění patří ke komoditám, které z investičního hlediska
odolávají ekonomickým cyklům. A každá investiční
strategie takovým komoditám přiznává pevné místo
v investičním portfoliu. Problémem – pro běžného
investora – může být znalost. Investice do umění jsou
totiž samy o sobě uměním a vyžadují vedle prostředků
značné zkušenosti, odbornost a dlouhodobý kontakt
s uměleckým prostředím. To všechno jsou devizy, které
nabízí Artefin, největší český investiční fond, zaměřený
na současné umění, respektive na tvorbu žijících autorů.
Valerie Saara

Z

archiv Artefin

a fondem stojí čtveřice úspěšných podnikatelů, kteří sami mají k umění velmi
blízko. Ladislav Ornst, René Rohan, Roman Horák a Petr Matuška mají bohaté
zkušenosti a široké podnikatelské aktivity, oni byli mimo jiné u zrodu světově
unikátní továrny na výrobu kapalného vodíku v americkém Tennessee, oni se podíleli
či podílejí na úspěšném investičním fondu Hydrogen1 a Hydrogen2.
Projekt Artefin, který vedle investičního fondu zahrnuje také galerii, depozitář
a specializovanou přepravu uměleckých děl, je ve své celistvosti světově ojedinělým
konceptem. „Jistě podobné principy ve světě v mnoha podobách existují, ale naší unikátností je to, že jsme ve všech ohledech zcela soběstační. Podobný projekt ve světě
skutečně patrně neexistuje,“ potvrzuje René Rohan.
Nutno přiznat, že projekt investičního fondu Artefin je na začátku, kvalifikovaným investorům byl otevřen v létě 2021. Již dnes ale v jeho sbírce je více než třicet děl převážně českých autorů. Strategie fondu je definována velice přímočaře. „Vytipovat umělce,
o němž jsme jako experti přesvědčeni, že má kvalitu i potenciál a jeho dílo bude žádané
a v budoucnosti nedostatkové. Taková díla pak chceme nakoupit a držet. Dalšími
aktivitami pak navíc můžeme podpořit růst ceny takového umělce. To je naše primární strategie. Ale jsou i díla, která již dnes jsou nedostatková a koupit jsme je nemohli,
vznikla třeba ještě hluboce v minulém století. Tam, pokud to bude možné, chceme
za dobrou cenu takové exkluzivní kusy také nakupovat. V obou případech to budou
díla, po kterých bude hlad a jejichž cena tedy poroste. Nebuduje systematicky sbírku

82

Krištof Kintera, My Light is Your
Light, 2008, objekt, kombinovaná
technika, výška 420 cm
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autora či autorů či stylu, ale významně zajímavých artefaktů,“ prozrazuje René Rohan.
O nákupech fondu rozhoduje expertní tým, ten se musí shodnout na tom, zda kvalita díla
a jeho potenciál zhodnocení odpovídá záměrům. Pokud se shodne, dílo je zakoupeno.
„Možnost omylu je v podstatě hypotetická, máme v expertním týmu dlouholeté praktiky.
Co je a není kvalitní umění, se dá definovat, byť to pro mnohé může znít nepochopitelně.
Stejně tak pro odborníka není vlastně příliš složité změřit potenciál zhodnocení – existuje mnoho indicií, historie každého umělce, kolísavost jeho tvorby, dostupnost jeho děl,
reference z výstav, galerií a sbírek, kde je zastoupen,“ vysvětluje René Rohan.
Možná paradoxně může působit fakt, že fond je zaměřen investičně, ale sbírka
primárně není koncipována jako prodejní. „Cílem je především zhodnocení sbírky.
Investice do umění, to je dlouhý horizont, minimálně pět let, deset let je lepších,
dvacet let je super. Takže náš záměr je vybudovat finančně silný fond, řádově stovky
milionů korun, které můžeme investovat sbírky, a s tou pak pracovat – vystavovat,
zapůjčovat. Tím lépe se pak sbírka zhodnotí. A pokud některý z investorů bude chtít
vystoupit, je výhodnější vyplatit jeho podíl z vkladu nových investorů. Čím déle díla
ve sbírce budou, tím lépe pro všechny,“ uzavírá René Rohan.
Velkou ouverturu fond Artefin zažil 1. a 2. prosince, kdy se výjimečnou a neopakovatelnou prezentací špičkových uměleckých děl českých a slovenských autorů představil potenciálním investorům z řad nejúspěšnějších českých podnikatelů a manažerů.

Expertní tým
Artefin
Jan Kudrna
Kurátor galerie Telegraph, poradce soukromých
sběratelů při budování jejich sbírek. Expert
v oblasti českého současného umění,
s dlouhodobě budovanými osobními vazbami
a s velkým přehledem o aktuální tvorbě a cenové
hladině českých umělců.
David Korecký
Dlouholeté kurátorské zkušenosti z Galerie
Rudolfinum, Galerie Langhans nebo Ateliéru
Josefa Sudka, v letech 2001–2004 pořádal
Sbírku fotografií PPF. Připravil Médium kurátor,
první sborník o stavu kurátorské profese u nás.
Spolupracuje s významnými umělci střední
generace nejen z domácí scény, ale také
z Rakouska, Belgie nebo Velké Británie.
Matyáš Kodl
Má na starost business development se
specializací na současné umění v Galerii KODL,
aukční, prodejní a výstavní síni založené na více
než stoleté rodinné sběratelské tradici.
Nicole Stava
Expertka na obchod s uměním a business
development na mezinárodním uměleckém trhu
s exkluzivní kontaktní sítí mezi mezinárodními
aukčními domy a obchodníky s uměním po celém
světě. Působila 8 let jako senior konzultant pro
business development v aukční síni Christie’s
v Praze, Vídni a Londýně. Stará se o rodinné
sbírky starých mistrů, klasického moderního
a současného umění, kolekci nábytku a pečuje
o zachování kulturního dědictví v rodině v České
republice a ve Švýcarsku.
Barbora Půlpánová
Díky práci v aukční síni Christie’s na pozici
globální manažerky komunikace pro oblast
vzdělávání získala rozsáhlé zkušenosti
s fungováním uměleckého trhu i spoustu
kontaktů v zahraničí. Po návratu do Čech
založila projekt EduArt Experience na podporu
a rozvoj sběratelství v Česku i střední a východní
Evropě. EduArt programy ukazují, jak funguje
trh s uměním, a zprostředkovávají kontakt
s předními českými i zahraničními odborníky.
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Artefin –
detaily pro
investory
Název fondu
HENRY IF SICAV a. s.
Název podfondu
ARTEFIN
Cenný papír
růstová investiční akcie
Investiční horizont
min. 3–5 let, doporučený horizont
NAD 5 let
Obhospodařovatel fondu
AMISTA investiční společnost, a. s.
Administrátor fondu
AMISTA investiční společnost, a. s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s.
Auditor fondu
NEXIA AP a. s.
Dohled
ČNB
Vstupní poplatek
max. 3 % (stanoven ve výzvě k úpisu)
Výstupní poplatek
30 % od 0 let do 3 let, 15 % od 3 let do 5 let,
0 % nad 5 let držení akcií
Výkonnostní odměna
30 % ze zhodnocení majetku fondu
Minimální investice
1 000 000 CZK
Měna fondu
CZK
ISIN investičních akcií třídy A
CZ0008046521
Cílové zhodnocení
7–10 % p. a. čistý výnos pro investory
po odečtení veškerých nákladů

1
84

inspirace

2

3

4

5

1

Monika Žáková, Bez názvu, 2014, olej a olejový pastel na papíře na plátně, 180 x 120 cm

2

Jiří Matějů, Východ z ráje, 2011, POAP na plátně, 191 x 272 cm

3

Pavla Sceranková, Image Maker, 2015, výška 70 cm

4

Argišt Alaverdyan, Anomalia 2, 2018, olej na plátně, 210 x 130 cm

5

Jiří Sopko, Bente, 1988, akryl na plátně, 100 x 100 cm
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S KTERÝMI umělci
Artefin spoluracuje
Milena Dopitová
V letech 1986–1994 studovala AVU, Praha (ateliér Milana Knížáka).
Milena Dopitová vytváří od počátku 90. let instalace, objekty, videa,
fotografie. Je to konceptuální umělkyně sociálního zaměření. Mimo
jiné také aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti
a kultuře. Jako jediná umělkyně – žena, se stala v roce 1989 členkou
skupiny Pondělí. Dopitová je zastoupena v mnoha významných
sbírkách, například v The Brooklyn Museum, New York, The Art
Collection of Erste Bank Group, Vienna, Galerie hlavního města
Prahy, Národní galerie Praha, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh,
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, GASK, Kutná Hora,
Moravská galerie, Brno, Muzeum umění, Olomouc. Za svou tvorbu
získala ocenění: 2011 Michal Ranny Award, Brno, 2003 Tranzit, Prague,
1997 The Pollock-Krasner Foundation, INC., New York, 1997 The
Central European Culture Initiative Prize, Wien.
Jiří Matějů
V letech 1988–1994 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze,
v ateliérech Bedřicha Dlouhého a Miloše Šejna. Absolvoval rezidenční
pobyt ve Spolkové republice Německo (1999) i roční stipendijní
pobyt v prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku (2004).
Má za sebou řadu samostatných výstav, například v Galerii Atrium
(Iluze náhody, 2019), v Letohrádku královny Anny (Invisible Presence,
2018), v Hauch Gallery (Utopie, 2015), v Galerii hlavního města Prahy
(Mezi mnou a Tebou, Staroměstská radnice, 2011), v Domě umění
České Budějovice (Jiří Matějů, 2006), Moravské galerii v Brně (Hra očí,
2002; Prostor pro jedno dílo, 2001; POUR FÈLICITER, 2005), v Galerii
Kvalitář (Coincidence 2004). Zúčastnil se i mnoha skupinových
výstav, například v Galerii hlavního města Prahy (Prostor pro intuici,
2007; Fundamenty & Sedimenty / Vzpoura hraček, 2011), v Galerii
Václava Špály (Horká linka, 2010), v Domě umění města Brna (The
Collectors: Re-Edit, 2007; Česká malba generace 90. let, 2011),
na Novém zlínském saloně (2005 a 2008) a dalších.
Krištof Kintera
V letech 1992–1999 studoval Akademii výtvarných umění v Praze,
ateliéry Michaela Bielického, Milana Knížáka, Aleše Veselého
a Jiřího Lindovského, v roce 2003 absolvoval postgraduální studium
na Rijksakademie van Beeldende Kunsten – Amsterdam.
Samostatně vystavuje od poloviny 90. let. Celkem třikrát byl
nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. V minulosti
byl zastupován Galerií Jiří Švestka. Mezi lety 2009–2011 byl
vedoucím pedagogem Ateliéru sochařství na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze. V Galerii Hlavního města Prahy měl
jednu z největších samostatných výstav Výsledky analýzy (2012).
Druhá jeho zásadní česká výstava Nervous Trees se uskutečnila
o pět let později v pražské Galerii Rudolfinum. Právě v desátých
letech dostal příležitost také k uspořádání samostatných výstav
ve významných zahraničních institucích jako Museum Tinguely
v Basileji (2014), Kunstal Rotterdam (2015) či Kunsthalle Bratislava
(2016). Je zastoupen v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.
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Argišt Alaverdyan
Vystudoval AVU Praha (MgA.): 2012–2017, prof. M. Mainer, 2015–2016,
doc. V. Skrepl, 2011–2012, prof. Z. Beran
Argišt Alaverdyan je mimořádně talentovaný mladý malíř, který
už má za sebou řadu skupinových i samostatných výstav a je
velmi kladně hodnocen kritiky i odbornou veřejností. Je finalistou
Leinemann-Stiftung Award, 11. Ceny kritiků za mladou malbu
i Ceny EXIT 2017.
Pavla Sceranková
V letech 2000–2006 studovala AVU Praha, MgA., 2011 AVU
Praha, PhD.
Patří mezi nejprogresivnější umělkyně na domácí scéně s velkým
vlivem na generace nastupujících sochařů a konceptuálních umělců.
90 % jejích děl je prodáno rovnou z ateliéru nebo na první výstavě.
Je nositelkou několika významných ocenění, mimo jiné Ceny Josefa
Hlávky 2002, Jindřicha Chalupeckého 2007 a 2015, Pépinières
européennes pour jeunes artistes z Québecu v roce 2009 či Cyprian
Award 2007.
Monika Žáková
V roce 2012 absolvovala Akademii výtvarného umění v Praze
v ateliéru J. Sopka, v rámci studia absolvovala i studijní pobyt
na prestižní Hochschule für Bildende Künste Dresden. Její práce se
vyznačuje silným vztahem obsahu i formy, tvaru i barev a zejména
precizovaným technickým provedením. Pracuje nejen s plátnem
a papírem, využívá i méně obvyklé materiály, jako jsou hliník, plech či
sádra. Zúčastnila se řady sólových i skupinových výstav nejen v České
republice, ale také v několika evropských zemích a v Japonsku.
Stanislav Kolíbal
V letech 1945–1951 vystudoval VŠUP v Praze, jeho profesorem
byl Antonín Strnadel. V letech 1951–1954 studoval scénografii
u prof. Františka Tröstera na DAMU v Praze a zde také působil
do roku 1959 jako pedagog.
Od roku 1954 je členem Umělecké besedy. Mezi lety 1960–1970 byl
členem umělecké skupiny UB 12, kterou spoluzakládal. Svá díla
vystavoval od roku 1943, samostatně od roku 1949. Začínal jako malíř,
ilustrátor, typograf a scénograf, v 60. letech začal dělat abstraktní
prostorové objekty, kterým se věnuje dosud. V letech 1990–1993
vyučoval jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru socha – instalace. V roce 2019 reprezentoval Českou
republiku na Bienále moderního umění v Benátkách.
Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách tří desítek muzeí a galerií,
včetně pařížského Louvru a Centre Pompidou, Metropolitního muzea
a Brooklynského muzea v New Yorku, MUMOKu ve Vídni, muzeí
v Bochumi, Grenoblu, Poitiers, Torontu, Budapešti nebo Lodži.

inspirace

6

Pavla Sceranková, Kolize galaxií,
2021, výška 200 cm

7

Milena Dopitová, Šašek
(ze série Příště u vás), 2019,
kovová konstrukce, výška 300 cm

Zakladatelé Fondu – zleva René
Rohan, Ladislav Ornst, Roman
Horák, Petr Matuška

6

7
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Jak se staví luxusní
podzemní kryt
Bezpečí je jednou z životních priorit.
Takové bezpečí, jaké umí poskytnout
profesionální podzemní kryt, je
v podstatě neprolomitelné. Pojďte
se podívat, jak takový kryt vyrábí
společnost Tebrix Michala Terendyho.
Jejich unikátní model zkracuje čas
výroby až o 70 % – podzemní kryt
menší velikosti, cca 40 m2, se všemi
technologiemi, lze tímto způsobem
vyrobit a dodat již za jeden až dva
měsíce.

Petr Simon

archiv Tebrix

N

a začátku jsou obyčejné ocelové materiály, z nichž se vytvoří skelet. Do něj
se pak instalují všechny prvky, schodiště, stěny, stropy, podlahy, WC a koupelny. Ty se pak upravují do finální podoby. Následuje instalace technologií,
jako jsou NBC filtroventilace včetně komínů, náhradní zdroje elektrické energie, tedy
dieselagregát, bateriové úložiště a měniče napětí, dále filtrace vody, dekontaminační úsek a kompletní vybavení technického skladu dle přání zákazníka – zpravidla
obsahuje plynové masky, filtry, protichemické obleky, náhradní díly, léky a další
nezbytné vybavení. Jako poslední se instalují pancéřové nebo trezorové dveře. Takto
připravený segment je odvezen na pozemek, kde je usazen do připraveného výkopu
se základovou deskou a následně celý zalit betonem. Posledním úkonem je připojení rozvodů vody, odpadu, elektro, antény, nafty, vzduchu, po nich už následuje jen
zpětný zásyp.
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Lakování vnitřních a vnějších ploch

2

Instalace vinylové podlahy

3

Úniková chodba dokončena

4

Výroba hlavního schodiště

5

Konstrukce stěn a příček

4
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Jak se nafukuje bublina do globálních
rozměrů
Ladislav Ornst | Hydrogen1 & Hydrogen2

96

Národní plán obnovy startuje oživení
ekonomiky po koronaviru
Jakub Tomaštík | ČSOB EU Centrum

98

Sáhněte si na zisk
Jarmila Hla Shwe | Alternative Investment
Advisory

100

Rohlík není cihla
Jan Prchal | Bank Gutmann
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Mít finance pod kontrolou
Pavel Schweiner | Financial Advisory Generali
Česká pojišťovna
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Byznys je PROFI SPORT
Jan Poláček a Roman Hegenbart | Elfium

108

Nápad, který nikdo nechtěl
Vítězslav Bryja, Kamil Paruch a Radoslav
Trautmann | Masarykova univerzita

110

Miliarda pro české objevy
Anna Richtrová a Libor Kraus hodnotí vybrané
české objevy

Syrová
nedostupnost
láká i Hollywood
Idyla jižních moří přesně dle gusta
hollywoodských filmařů. Panenské pláže
fidžijských ostrovů vábí lehkým nádechem
syrové nedostupnosti. Není to tak dávno, kdy
byl vstup na zdejší pláž jasnou zárukou, že
se cestovatel ohřeje. Ne na slunci, ale v kotli.
Některá folklorní specifika této vzdálené
končiny jsou naštěstí dnes již minulostí
a v kotlích se nám připravují jen vytříbené
lahůdky pro podtržení dokonalé exotické
dovolené v jižním Tichomoří.
www.esotravel.cz
archiv ESO travel
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Jak se bublina
nafukuje
do globálních
rozměrů
Zatímco Evropa skloňuje ve všech pádech elektromobilitu, Ladislav Ornst
se před třinácti lety s několika partnery upsal vodíku. Na americkém trhu.
Se zkušeností těch třinácti let a s vědomím souvislostí dnes prorokuje jako
jeden z mála evropskému trhu s vodíkem, který zatím de facto neexistuje,
explozivní růst v nejbližších letech. Je to výzva i příležitost.
Petr Karban

archiv Ladislava Ornsta

Vsadili jste na vodík, přestože zatím je jeho výroba ekonomicky neefektivní. Proč?

Protože to, co říkáte, není tak úplně pravda. Pojďme
počítat. Výroba vodíku elektrolýzou závisí na ceně energie, to je nejdůležitější proměnná. Na jedno kilo vodíku
potřebujete zhruba padesát kilowatthodin elektřiny
a tu jste na americkém trhu schopen dnes dlouhodobě
nasmlouvat z obnovitelných zdrojů za tři, čtyři centy.
Padesát krát nula celá nula třicet pět, to mám jedna celá
sedmdesát pět setin dolaru. Přidejme nutnou kompresi,
jsem na dvou dolarech ve variabilních nákladech. To je
čtyřicet korun. Na kilo vodíku ujedu sto kilometrů. Samozřejmě, jsou tam skladování a distribuce, ale my kilo
vodíku nikdy za čtyřicet korun prodávat nebudeme.

Můžete vyrábět v místě spotřeby…

To je jedna věc. Druhá věc, důležitější, je to, že musíme
porovnávat s dieselem nebo benzinem. A premisa, ze
které podle mě musíme vycházet, je to, že něco úplně

Zařízení továrny na výrobu
kapalného vodíku v Charlestonu
v americkém státě Tennessee
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zeleného nemůže prostě stát stejně, jako něco úplně špinavého. Buď musí být nějaký
příspěvek na výrobu, ve Spojených státech tři dolary na kilo, aby to dostali do široké
veřejnosti, nebo je cestou jednoduchá regulace, daň na špinavé zdroje. Ale nějak
balancovat se to musí. Emisní povolenky, jak je nastavila Evropa, nejsou ideálním
řešením, ale je to tlak na obnovitelné zdroje.

Ekonomicky i ideologicky dává špinavá daň smysl, ale je velkou otázkou, zda
se k ní Evropa, potažmo svět odhodlá. Není to příliš rizikový faktor?
Problém je, že politici nám nikdy neříkají celou pravdu, ale jen to, co potřebují. My
v byznysu vždy musíme projít multikriteriálním rozhodovacím procesem, minimálně klasickou SWOT analýzou – plusy, minusy, příležitosti, hrozby… Dáme všechny informace na stůl a pak se rozhodujeme. Bohužel, pokud se z něčeho stane
ideologie, a to je ta zelená politika, kterou tu dnes máme, dá se na stůl pouze část
argumentů.

Dejme na stůl všechny…

Málokdo si uvědomuje, že celý život je otázkou energie. Pohyb je jen energie,
potřebná na přesun jakéhokoliv břemene z místa na místo. A pokud uvažujeme konstantní břemeno a konstantní místa, pak ta potřebná energie je pořád stejná, ať už
ji vyrábíme z plynu, nafty, vodíku či čehokoliv jiného. Co už není konstantní, je efektivita těch zdrojů. A tady se nám to komplikuje, protože efektivita fosilních paliv je
bohužel úplně brutální. Vezměte si, kolik energie přenesete v krátkém čase hadicí
na benzinové pumpě do auta. Šedesát litrů za minutu? Benzin má asi deset kilowatthodin na litr. Výkon stojanu je tedy třicet šest megawatthodin za jednu jedinou
hodinu. Takových stojanů je na benzince deset, to dává výkon čtvrt Temelína… Jedna
jediná benzinová pumpa. To nemá obdoby. Takže zásadní otázka je, jak rychle a s čím
přicházet a co řešit hned a co později. Což je debata, která se tu nevede. Zatímco
když jdete v New Yorku po ulici, necítíte to, co tady. Ano, jezdí tam více benzinových aut a hybridů než tady, ale hlavně tam nikdo necheatuje tím způsobem jako
tady, že na úkor ostatních si vymontuje filtr pevných částic, protože není ochoten
dát patnáct tisíc za jeho výměnu. Ale to je stejný přístup, jako kdyby někdo měnil
olej a lil ho do řeky. Jenže u těch filtrů to nevidíme a v duchu českého přísloví co
oči nevidí, srdce nebolí, to tiše tolerujeme. I politicky. Ačkoliv je to velice jednoduše
řešitelné. Jen bychom naštvali voliče.

Takže stopka spalovacím motorům do roku 2030, kterou hlásají mnohé státy
a chce ho i Evropská komise…

… je podle mě téměř nereálná. Ať vezmu dopravu nebo energetiku, kde jsou cíle
vlastně stejné, tou základní otázkou, kterou musíme řešit, je skladování a distribuce
paliva. A jak říkám, bohužel, v tom jsou fosilní paliva naprosto bezkonkurenční.

V těchto souvislostech vaši cestu k fondu Hydrogen1 a továrně na výrobu
vodíku v americkém Tennessee chápu. Ale už je tu i Hydrogen2…

Jednička, to byl projekt orientovaný čistě na americký trh. Měli jsme tam jiný byznys,
vodík nás zaujal a nápad přijít s investičním fondem, zaměřeným na vodík, se nám
zdál jako rozumný. Ale těžko jsme hledali firmu již hotovou, kterou bychom zainvestovali, respektive koupili do fondu. Jsou takové firmy, ale my se díváme vždycky dost
do hloubky, protože ďábel je skryt v detailu. Leccos vypadá velice hezky v laboratoři a na papíře, ale když se to začne v praxi realizovat, dojdete k úskalím, které to
nakonec třeba i znemožní. Takže si celý ten byznys developujeme sami a vlastně
se podílíme na jejich vzniku. Děláme to poměrně dlouho, naše společnost United
hydrogen vznikala do dnešní podoby od roku 2007. V roce 2020 jsme ji prodali. Tehdy
jsme stáli na křižovatce – buď pojedeme dál, nebo ji prodáme a staneme se akcionáři
Plug Power. Synergie by nám daly to, co jsme chtěli, kapitalizovat a zhodnotit to úsilí
a strasti, co jsme do projektu vložili a kterým jsme si za těch třináct let prošli. Zkušenosti to byly obrovské, už jsme věděli, jak postavit výrobu kapalného vodíku, co udělat jinak a lépe, kterého dodavatele si vzít a kterého ne. Všechno jsme měli zmáklé,
podíleli jsme se na stavbě první továrny a měli jsme našlápnuto k dalším továrnám.
Zájem byl obrovský, letter of intent minimálně na padesát procent produkce bychom
měli podepsaný ještě dříve, než bychom kopli do země.

Ladislav Ornst
Absolvoval Střední průmyslovou školu
elektrotechnickou v Pardubicích a v roce 1997
pak ČVUT Praha se zaměřením na ekonomiku
a řízení výroby a přenosu energie. Působil
na kapitálovém trhu, finančním poradenství,
M&A a restrukturalizacích. V roce 2007
založil s Petrem Matuškou, Richardem
Kučíkem a Vladimírem Preradem firmu
United Hydrogen, v roce 2019 s partnery
fond kvalifikovaných investorů HYDROGEN1
a v roce 2021 fondy HYDROGEN2 a ARTEFIN. Jeho
koníčky jsou golf, filipínská bojová technika
pekiti tirsia kali, umění, cyklistika nebo
lyžování. V kapele KP58 hraje na trubku.
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Takže developerské riziko minimální a přesto jste do toho nešli…

Nespojit se s nikým by znamenalo odmakat to sami, tedy zainvestovat v příštích sedmi, deseti letech sto padesát či dvě stě milionů dolarů. Nebo se spojit. Rozhodli jsme
se pro druhou možnost a udělali jsme dobře, Plug Power je perfektní firma a je to
vidět na všem, co dělají. Ukrutné věci z hlediska globálního rozvoje. Tím skončila naše
americká kapitola, fond jsme uzavřeli, má většinu aktiv v akciích Plug Power a tím,
že cela transakce byla dobře nastrukturovaná, vydělal asi tři sta sedmdesát procent
za dva roky, v reálných penězích. Je to dílem mnoha faktorů, nikdo to nemohl vědět
dopředu. Investování je vždy trochu riziko, ale vodík je pro nás extrémně zajímavou
oblastí i nadále. Jiný, lepší nosič energie, než je vodík, tu totiž není. Má z hlediska
výkonu podobné vlastnosti jako fosilní paliva, a to je z mého pohledu rozhodující,
obrovská výhoda oproti bateriím. Ty jsou na tom totiž podobně, jako když si představíte přehradu a vodu. Než se k vám z přehrady dostane, projde kilometry potrubí,
jejichž průměr se neustále zmenšuje až na ten čtvrtcoul. Co stačí u vody, je v případě
energie slabé místo. Větší průtok, a u energie potřebujete opravdu velký, bez zásadní
změny celé soustavy prostě udělat nejde.

Takže elektromobilitě v bateriovém pojetí příliš nevěříte?

My proti ní nic nemáme. Až na to, že fanatičtí zastánci tohoto proudu si neuvědomují
souvislosti. Bateriový elektromobil je fajn pro toho, kdo má barák, kdo si nabije přes
noc a kdo bude jezdit po městě kolem komína. Odhaduji to na deset procent

Ale jistě vzniknou lepší baterie…

Nepochybně. Lepší znamená s větší hustotou energie a menším dopadem na životní
prostředí při výrobě i recyklaci. Větší hustota znamená, že na pětisetkilovou baterii
neujedu pět set kilometrů, ale dva tisíce. Takže můžu v klidu do Itálie na hory. Ale
problém je, jak tu energii do baterie dostat – takovou energii budu doma nabíjet
týden. Z hlediska přenosu a distribuce energie baterie fosilním palivům ani vodíku
zkrátka nejsou schopny konkurovat. A ta výhoda se ještě zvýrazňuje, pokud přejdeme
od osobní dopravy k nákladní.
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Flotila United Hydrogen na přepravu
plynného a kapalného vodíku

Co slibované rychlonabíjení, neřeší problém?

Určitě, i to je oblast, kde vývoj jde kupředu, ale bohužel
to nic neřeší. Rychlonabíječky, které vám tu potřebnou
energii dostanou do baterie za méně než půlhodinu,
budou moci být na Vinohradech maximálně čtyři. Je
poctivé říct, že bez zásadní komplexní rekonstrukce
přenosové soustavy, kterou si neumím ani představit,
natož aby ji stát byl schopen realizovat, to není možné.
A kdo tvrdí, že to možné je, tomu buď nerozumí, nebo
je blázen.

Pojďme ještě zpět k fondům, respektive k okamžiku, kdy jste vloni Hydrogen 1 uzavřeli, aby se letos
narodil mladší bratr s pořadovým číslem dva…

Je to tak, přesunuli jsme aktivity do Evropy. Se znalostí
problematiky, kterou jsme načerpali, jsme se s kolegy
rozhodli, že vodík představíme Evropě. Jak říká Roman
Horák, který se na všech vodíkových aktivitách také
podílí, vodík je vlastně taková paní Columbová. Všichni
o něm mluví, všichni vědí, že existuje, ale nikdo ho nikdy
neviděl. Trh s vodíkem v Evropě, na rozdíl od USA, neexistuje. A přitom jsou na to ohromné evropské dotace.

výzvy

Začne ale existovat? Když všechny automobilky
tlačí plug-in hybridy či bateriové elektromobily
a všichni víme, jak mocná automobilová lobby je,
zvláště v Evropě…

Musí začít existovat. A bude to proces překotný, až
nastane. Bude to asi i trochu bolet, bude to vyžadovat
hodně práce, zdrojů… Když půjdu do detailů, v létě
přišel z Evropy balíček Fit for 55, akcelerace zelenosti.
Všichni si podepsali, že na všech evropských páteřních
komunikacích, což řekněme, že jsou všechny dálnice včetně českých, bude do roku 2030 každých sto
padesát kilometrů vodíková čerpací stanice s kapacitou
jedna tuna vodíku denně a každých čtyři sta kilometrů
možnost likvidu vodíku s kapacitou dvě tuny denně.
Tohle máme mít za osm let. Dnes nemáme nic.

Plány jsou jedna věc, realita druhá…

Pozor, jsou nastaveny drastické pokuty. Nehledě na to,
že kdyby to někdo nenaplnil, v podstatě se vyloučí
z Evropy. Ne politicky, ale fakticky. Budou-li to všichni
mít a my ne, staneme se z hlediska dopravy černou
dírou kontinentu. A to vůbec není hypotetická hrozba,
naopak, sám jsem zvědavý, jak to Česko zvládne, protože při znalosti zdejších poměrů to z mého pohledu
hrozí velkým průšvihem.

Takže příležitost…

Super příležitost, které se nevyhneme, protože to není
možné. A my chceme být připraveni. Respektive, jsme
připraveni to spustit. Nejvíce času teď ale trávíme
vývojem a rozjezdem výroby obnovitelného plynu
a vodíku z odpadu. To je systematický projekt, který
je nejzajímavější. Má tři fáze, vodík je až ta třetí. Když
pojede výroba plynu, pak výrobu vodíku jsme schopni
spustit za tři měsíce.

Proč ne jenom a rovnou vodík? Máte to zmapované, máte znalosti, proč se to nedá rozjet?

Protože neexistuje trh. Ano, budujeme vodíkové
centrum Triangl u Žatce, ale tvrdím, že v současnosti
se u nás na vodíku ještě nedá vydělat. A říkám to všem,
kdo za mnou chodí, že by chtěli investovat a ptají se,
co mají dělat, jak začít, co koupit, zda fotovoltaiku
nebo elektrolyzér. Můžete začít vyrábět, ale není trh,
nikdo vodík nechce. Můžete postavit čerpačku, ale
nejsou auta a není vodík. Tohle celé totiž představuje
integrovaný byznys, musíte mít výrobu, distribuci,
spotřebu…

Jsme toho schopni?

Začne to v městech, dopravními podniky, těžkou
dopravou. Nejlepší projekt, který si umím představit, je
s dopravním podnikem velkého města. Ten potřebuje
levnou a ekologickou dopravu. Nakoupí vodíkové autobusy, nasmlouvá dodávky vodíku, postaví si čerpačku.
Neříkám, že o takových projektech nejednáme. Problém je, že v naší předotované a převýběrované době
to vlastně nejde udělat. Tady to není otázka ceny, ale
integrace. Vysoutěžit můžete možná výrobce těch autobusů. Na všechno ostatní musí zadání znít následov-

ně: kdo postaví stojan, z něhož od ledna 2023 poteče tolik a tolik vodíku za hodinu?
Jenže takové zadání naše legislativa nezná. Ale věřím, že se to rozsekne.

Nechcete uchopit celý ten integrovaný byznys?

Bylo by to krásné. Protože ukázkou toho, jak to dělat, je právě Plug Power. Mají
všechno. A donutil je k tomu trh a partneři. Věřili vodíku a nabízeli bezemisní ještěrky,
které oproti elektrickým mají celou řadu výhod, do skladů Amazonu a Walmartu. Chodili dlouho. Až pánové z těch firem řekli: „My neumíme vyrábět vodík a nebudeme ho
vyrábět, neumíme provozovat čerpací stanice. Ještěrky na vodík jsou nám k ničemu.
Buď nám to dodejte všechno komplet, nebo už sem nechoďte.“

Vodík je bezpochyby
médium blízké
budoucnosti a proto
i zajímavá investiční
příležitost, Hydrogen2
je investiční fond,
určený kvalifikovaným
investorům a zaměřuje
se na vodík a vodíkové
technologie v Evropě.

A vznikl celý vodíkový ekosystém…

To je přesně ono, trhem byli donuceni vyvinout a dodat komplexní službu. Protože
zjistili, jak rostli, že to není jen o spotřebě a distribuci, ale že potřebují i výrobu, aby
nebyli závislí a zranitelní. A koupili nás a ještě jednu fajnovou společnost, která vyrábí
elektrolyzéry. Koupili i firmu na zkapalňování vodíku. Dnes Plug Power staví nové
výroby a uzavírá společné podniky s největšími hráči. Během pouhých pěti let budou
větší než Linde. To je brutální expanze firmy, která má sama svou bublinu, nikoho
nepotřebuje a tu bublinu nafukuje do globálních rozměrů.

Není vám líto, že jste z toho vlaku vystoupili?

Trochu určitě. Ale naše práce byla zaplacena a pomohli jsme i dobré věci. Jen to,
co my jsme v Tennessee postavili, ušetří ročně emise z ujetých tří set milionů autokilometrů.
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Národní plán obnovy
startuje oživení ekonomiky
po koronaviru

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na prvních výzvách pro žádosti
o dotace z Národního plánu obnovy. Nová pravidla umožní podpořit evropskými
penězi i firmy z Prahy, upozorňuje Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.
Alexander Lichý
Jiří Coufal

Nedávno skončila ve Skotsku konference COP26,
která přijala další klimatické závazky. Nedopadnou
nutné změny v průmyslu na firmy příliš tvrdě?
Je jasné, že budeme čelit výzvám v takovém rozsahu,
které asi nikdo z nás nepamatuje. Zelená tranzice, tedy
posun k ekonomice, která bude mít menší klimatické
a environmentální dopady, se bez masivní veřejné
podpory neobejde. Uvědomuje si to i EU, a tak značná
část dotačních programů je určena právě na podporu
podniků a jejich „zelených“ projektů.

Čelíme ale také globálním hospodářským obtížím,
které byly z části způsobeny koronavirovou situací. Nebylo by lépe s environmentálními projekty
počkat, až dojde zase ke stabilizaci ekonomiky?

Politika EU je taková, že současná situace je příležitostí,
jak oba problémy řešit současně. Tedy, že k cíli povedou právě investice do klimaticky šetrných technologií,
které umožní oživení evropské ekonomiky a k zajištění
její další konkurenceschopnosti. Ostatně je to proces,
který už začal, a už jsou připraveny i peníze, které budou soukromým podnikům i veřejné sféře pomáhat.

S jakou pomocí může celkem Česká republika
počítat?

Stále existuje pomoc ze strukturálních fondů EU, v programovacím období 2021–2027 budeme mít k dispozici
celkem 514 miliard korun. Z nového rámcového programu Next Generation EU je pro nás připraveno přibližně
300 miliard a navíc čerpat můžeme také z Modernizačního fondu. Ten je určen právě na transformaci energetických systémů s ohledem na cíle ochrany klimatu.
Do Modernizačního fondu přicházejí peníze z aukcí
emisních povolenek a po nárůstu jejich ceny nám tak
přinesou přibližně 300 miliard korun.
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Má naše ekonomika vůbec schopnost takový objem podpory absorbovat?

Naštěstí jde o více zdrojů s rozdílným časováním. Již dříve se otevřely první výzvy
z Modernizačního fondu; jejich rozjezd je ale zatím dost pomalý, ale tam horizont
čerpání končí až rokem 2030. Klíčový pro nás nyní bude fond RRF, tedy Rescue and
Resilience Facility, který je součástí zmíněného rámcového balíku Next Generation EU.

Čím je pro nás RRF tak důležitý?

Jeho hlavním účelem je pomoci národním ekonomikám vyrovnat se s následky
koronavirové krize a do budoucna zvýšit jejich odolnost. Pomoc by měla směřovat
napříč různými segmenty a bude se týkat podnikové i veřejné sféry. Pro čerpání z něj
existuje podrobný strategický dokument s názvem Národní plán obnovy, který sestavila vláda po konzultacích s Evropskou komisí a který počítá s rozpočtem 190 miliard korun. Hlavním faktorem, pro který bychom měli věnovat zvýšenou pozornost
programům Národního plánu obnovy, je požadovaná rychlost jeho čerpání.

Znamená to, že tempo vypisování výzev Národního plánu obnovy bude vyšší,
než jaké známe u strukturálních fondů?
Celková částka RRF je sice menší než balík ze strukturálních fondů EU, ale čas pro její
rozdělení je výrazně kratší. Peníze se musejí rozdělit nejpozději do konce roku 2023.
Tempo je důležité, a tak Ministerstvo průmyslu a obchodu už ohlásilo, že první čtyři
výzvy zveřejní do konce roku 2021.

V minulosti nebylo čerpání pomoci z prostředků EU vždy bez problémů,
nebojíte se, že se s podobnými obtížemi budeme potýkat i u Národního plánu
obnovy?

Spolupracujeme prakticky výhradně na žádostech o podporu pro podnikatelskou
sféru, takže největší zkušenosti máme s programy, které administrovalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu. V posledních letech naštěstí došlo k výraznému posunu, jeho
úředníci konzultují situaci na trhu, přijímají podněty od odborných sdružení a podstatně se zrychlilo vyřizování žádostí. Programy Národního plánu obnovy se budou
administrovat analogicky jako dotace ze strukturálních fondů, to by mělo ministerstvům práci zjednodušit. Navíc Národní plán obnovy bude mít přednost a první výzvy
pro čerpání z nového operačního programu pro podnikatele MPO zveřejní nejdříve
v červenci 2022. To znamená, že do té doby budou hlavním zdrojem podpory podniků
právě programy z Národního plánu obnovy.

výzvy

K souběhu Národního plánu obnovy a čerpání
strukturálních fondů ale v druhé polovině příštího
roku stejně dojde, nezahltí se celý systém?

Musíme doufat, že ne. Vyhrnout rukávy si ale budou
muset všichni – jak na ministerstvech, tak i v podnicích. Především pro manažery ve firmách to nemusí
být jednoduché orientovat se ve velkém množství
programů a jejich výzev, z nichž každý může vyžadovat
jiné podmínky a jinou metodiku. My jako poradenská
divize se na to připravujeme, situaci sledujeme, jako
členové profesních organizací se snažíme s ministerstvy spolupracovat a dávat pozitivní podněty pro to,
aby podpora mohla být alokována efektivně a účelně.
A především už teď sami postupně posilujeme náš
odborný tým tak, abychom firmám mohli pomoci lépe
zvládnout budoucí objem administrativy spojený s žádostmi o podporu.

Řada problémů, kterým čelíme, má strukturální
příčiny, jaké jsou možnosti, jak je překonat?

Některé zdroje pomoci jsou určeny specificky pro
jejich řešení. Mám na mysli především Fond spravedlivé transformace, který je také jako RRF součástí
balíku Next Generation EU, a který slouží na podporu
strukturálně postižených regionů, tedy prakticky těch,
které jsou nebo byly závislé na těžbě a zpracování uhlí.
U nás se to bude konkrétně týkat tří krajů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Dalším významným zdrojem podpory transformace energetiky
na celém území republiky je již zmíněný Modernizační
fond. Došlo i k legislativní změně, jejím základem je
tzv. regionální mapa podpory. Ta bude určovat, jakým
procentem mohou být projekty podnikatelských
subjektů podpořeny. Toto číslo je různé pro velké
a pro malé nebo střední podniky – to je princip, který
známe již z dřívějška. Nové ale je to, že tato procenta jsou odlišná po každý region NUTS 2 v závislosti
na jeho vyspělosti. Znevýhodněné oblasti tak budou
podporovány hned z několika zdrojů. Souběh různých
typů podpory sice pro jeden projekt není možný, ale
z popsané situace vyplývá, že v méně rozvinutých regionech může být podpořeno více projektů a zároveň
i vyššími částkami.

Rýsuje se v nové regionální mapě podpory i nějaká
naděje pro Prahu? Ta byla zatím z evropské pomoci vyňata…
Praha patří stále mezi ekonomicky nadprůměrně
výkonné regiony, a to i v rámci EU. Proto i nadále bude
Praha výrazně omezena z čerpání dotací v rámci klasických strukturálních fondů. V případě ostatních fondů
však čekají velké příležitosti i pro pražské firmy, typicky
právě u projektů, které mají pozitivní ekologický dopad.
Proto je potřeba, aby se o nové výzvy zajímaly i podniky z našeho hlavního města a sledovaly, ve kterých
výzvách je do regionů způsobilých pro podporu zahrnutá i Praha. To je konkrétně případ hned tří z prvních
čtyř ohlášených výzev Národního plánu obnovy, které
se budou týkat podpory fotovoltaiky, znovuvyužití
vlastního odpadu a úspor vody v průmyslu.

Jakub Tomaštík

Je absolventem Evropských studií na Palackého univerzitě
v Olomouci a mezinárodních vztahů a ekonomie na George
Washington University ve Washingtonu a Miami University
v USA. Od roku 2004 působí v ČSOB v divizi specializovaného
financování v poradenském útvaru ČSOB EU Centrum, jehož
je od roku 2010 ředitelem. V roce 2014 se zasloužil o vznik
Asociace pro evropské fondy a byl jejím prvním předsedou.
V České bankovní asociaci se v rámci Komise pro finanční
nástroje a veřejnou podporu v poslední době podílel
na tvorbě nových záručních programů pro podnikatele
COVID III Provoz a COVID III Invest.
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Sáhněte si na zisk
Doba je globální a technologická, zároveň však složitá a nejistá. Co to znamená pro
investory? Především nekonečnou řadu příležitostí, říká Jarmila Hla Shwe, zakladatelka
butikové investiční společnosti AIA – Alternative Investment. Její slogan zní: Investujte
hlavou i srdcem a dejte vašim penězům smysl.
Petr Karban

archiv Jarmily Hla Shwe

Když se tak zamyslím nad vaším sloganem, dá se vůbec investovat i srdcem? Nechce to chladný rozum?

Samozřejmě, že dá. O tom jsou přece všechny aktivity
pod značkou ESG – Environment, Social a Governance.
Tedy aktivity s ohledem na prostředí, sociální oblast
a správu firem, abyste mohli investovat jak rozumem,
tak srdcem, protože víte, že na to firma dbá. Dokonce
jsem přesvědčená, že je to to nejlepší, co můžete udělat. Dám příklad: jedním z našich partnerů je vynikající
společnost, kterou investičně podporujeme již šestým
rokem. Jejím prostřednictvím investujeme do vzdělání.
To je cesta, která je zajímavá pro vás, jakožto investora,
protože vám přináší zisk, zároveň je však přínosná i pro
společnost jako celek, jelikož kvalitní úroveň vzdělání
je nakonec přínosem pro nás všechny. Stejně tak podporujeme projekty zaměřené na ekologii, infrastrukturu
a další perspektivní oblasti.

Vzdělání, ekologie, není to spíše charita?

Právě naopak! Vzdělání a ekologie mohou být o byznysu s dobrou myšlenkou a přinášet i velmi zajímavé
zhodnocení. Navíc z nich máte i dobrý pocit, že něco
tvoříte a přispíváte ke vzniku dobré věci.

Investice mohou být ochranou hodnoty nebo formou zhodnocení majetku. Co je dnes častější?

V dnešním stavu Evropy, a navíc s inflací, která nám
po pandemii hrozí? Prvním krokem by vždy měla být
přinejmenším ochrana vašich financí. Teprve pak můžete pomýšlet na jejich zhodnocení. Cíle se však liší klient
od klienta. Každý se nachází v trochu jiné situaci a řeší
jiné potřeby. Ideální je, když se obě tyto roviny spojí
v jednu, když máte investici, která je ochranou hodnoty, ale přitom ještě vydělává. Klasická učebnice říká, že
portfolio má být rozděleno na třetiny. Třetina nemovitosti, třetina podnikání a třetina to ostatní, typicky
komodity, umění, a podobně. Podnikání pak může být
vlastní nebo cizí. Není to však samozřejmě dogma.

Slyší na to čeští investoři?

Slyší, ale divil byste se, jak časté bývá popírání právě té
základní poučky.
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A to je?

Mnozí chtějí investovat sto procent buď do podnikání nebo do realit. Obojí odpovídá
jakési, řekněme, selské logice, ale odporuje to logice hlubší, té investorské. Jestliže
se vám daří v podnikání, dáte do něj všechno – pak víte, že tím vyděláváte a máte
vše pod kontrolou. Nemovitosti jsou u nás velkou stálicí, protože dlouhodobě rostou
a historicky vždy nesly i zajímavý pravidelný výnos. Dnes se však trend v mnoha
oblastech mění a opět se potvrzuje, že mít všechna vajíčka v jednom košíku není tou
nejlepší volbou.

Jaké investice upřednostňujete vy sama?

Mám ráda investice s pravidelnou výplatou renty, prostě pravidelný výnos, o jehož
využití můžete znovu rozhodnout. „Je totiž spousta věcí, a ty koupit lze…“ zpívá
Richard Müller. Prostě průběžně potřebujete k životu různé věci, a ty něco stojí.
Finanční nezávislost vnímám tak, že ze své renty zaplatím všechny své pravidelné
i nepravidelné měsíční výdaje a můj majetek se nezmenšuje, ideálně naopak roste. Pravidelná renta je pro mnoho investorů důležitá i psychicky. Tím, že si sáhnete
na zisk, si zároveň ověříte, že vaše investice funguje.

výzvy

Nahrává současná nejistá doba spíše ochraně majetku, nebo cestě za jeho zvýšením?

Jestli doba něčemu nahrává, pak investicím jako takovým. Propojený globální trh a informace, které jsou
celosvětově okamžitě dostupné, přinášejí ohromující
množství investičních příležitostí, které tu nikdy dřív
nebyly. Každý si může vybrat, každý si může postavit
portfolio podle svých požadavků a investičního apetitu.
O tom se nám před deseti, patnácti lety jenom zdálo.
Investovat je dnes nutnost i proto, že velmi rychle roste
inflace, která nás ještě před rokem zase až tolik neděsila.

Máte obecnou radu, jak má investiční portfolio
vypadat?

Rovnováha a diverzifikace. Část portfolia zvolit
ve spíše konzervativní rovině, část mít zainvestovánu
dynamičtěji pro zvýšení výnosu celého portfolia. Naší
specialitou je optimalizace – vždy hledáme způsob,
jak ze spravovaného majetku získat maximum v podobě zajímavých výnosů beze ztráty jeho hodnoty
tak, aby klient mohl klidně spát. Základem je opravdu
charakter nebo rizikový apetit investora. Osobně jsem
spíše dynamičtější investor, někdo naopak uvažuje
konzervativněji. Obojí je naprosto v pořádku. Vždycky
hledáme řešení, které vyhovuje konkrétnímu investorovi. Jinak investuje někdo, kdo zdědil dvě stě milionů,
jinak ten, kdo svým podnikáním vydělal milionů
dvacet. Ale řešení u nás najdete pro oba. To se snažím
učit své klienty i kolegy.

Pojďme se podívat na některé vaše investiční
nástroje…

Záběr máme velmi široký, dokonce máme i svůj vlastní
fond pro kvalifikované investory. Od mnoha klientů
jsem slýchávala, že chtějí, abych jim našla produkt,
který má širokou diverzifikaci v rámci toho nejlepšího,
s čím pracujeme, kde máme dlouholeté zkušenosti
a co skvěle funguje. Tak vznikl náš vlastní fond. Je to
mix, v němž najdete developerské projekty, private
equity, high tech řešení, infrastrukturní projekty, asset
management i malou porci kryptoměn.

A jaké další možnosti vidíte?

V brzké době vstupuje jeden z našich partnerů na globální trh s unikátní patentovanou technologií na měření netěsností geotermálních fólií, které provádějí
roboti. Platidlem za tuto službu je speciální token
na blockchainu Etherea. Naši investoři mohou aktivně
profitovat na této unikátní technologii. Na druhé straně naše portfolio vyvažují investiční komodity, tedy
drahé kovy a kameny, a s našimi obchodními partnery
z řad renomovaných aukčních domů pomůžeme vytvořit si vlastní sbírku umění, která bude přesně podle
vašeho gusta.

Investujete do startupů? Řada investorů se na ně
specializuje, řada je odmítá…
Do dobrého startupu je radost investovat, ale je
poměrně složité vybrat ten správný. Šance, že vše
půjde tím správným směrem, je skutečně jedna ku

Jarmila Hla Shwe

Směřovala původně k marketingu, nicméně zakotvila
ve vodách finančního a investičního světa. V bankovním
sektoru prošla několika manažerskými pozicemi v Raiffeisen
Bank a ČSOB. Stále více ji fascinoval svět investic. Přes private
banking a nezávislé privátní investiční poradenství došla až
k založení vlastní značky Alternative Investment a následně
i vlastní investiční společnosti AIA – Alternative Investment,
kterou řídí již sedmým rokem.

deseti. Jen revoluční myšlenka bohužel nestačí a je potřeba zkoumat mnohem více
parametrů, než investici realizujeme. Jedním z těch povedených českých startupů
je dnes už šestiletý projekt, který získal ocenění startup roku v České republice
i Evropě a je zaměřený na vzdělávání. Začalo to učebnicí středoškolské matematiky, kterou napsal pro své spolužáky devatenáctiletý student při hodinách pod
lavicí. Dnes je ze startupu úspěšná česká firma, která má připravený plán globální
expanze na online výuku s obdobně pojatou učebnicí z pěti předmětů v osmi světových jazycích. To je firma, která má podle mě obrovský růstový potenciál.

Když už jste zmínila krypto, je to investice nebo hazard?

Může to být obojí, záleží na tom, jakým způsobem s kryptoměnami pracujete. Já sama
jsem se této oblasti docela dlouho bránila. Klienti mě ale postupně přiměli se v tomto
oboru vzdělat, protože je to lákalo. Zjistila jsem, jak krypto funguje a dnes už se kryptoměnám nebráním. Dokonce máme pro tuto oblast vlastního firemního analytika.

Pojďme to shrnout, v čem jste unikátním investičním butikem?

Máme sice široký záběr, ale vyzobáváme třešničky, nabízíme jen to nejlepší, co je
na trhu. A první, na kom zkoušíme, jestli a jak to funguje, jsem já sama. Kdykoliv přibíráme nového partnera, já sama bývám tím prvním investorem. Takže nenabízím jediný
produkt, ve kterém bych sama neměla své vlastní peníze.

Kdo jsou vlastně vaši typičtí klienti?

Firmy a privátní investoři. Ze soukromých investorů jsou to převážně majitelé firem,
rentiéři, manažeři, lékaři a právníci. Mezi naše klienty patří i řada známých osobností ze světa show byznysu nebo vrcholového sportu. Firmám pomáháme zhodnocovat jejich volné firemní zdroje, nebo naopak financovat pravidelné firemní
výdaje. Tvoříme také efektivní rezervní fondy a investiční programy pro manažery
a zaměstnance.

Děláte pouze investice, nebo i wealth management?

Ve spolupráci se spřátelenými obchodními partnery a právníky umíme nastavit efektivní správu majetku i založit svěřenské fondy a trusty. Ze zkušenosti víme, že je zde
řada investorů, kteří o takovou službu stojí. Podnikáním vytvořili určitý majetek, který
chtějí předat dalším generacím a samozřejmě přemýšlejí, co bude, až oni tu nebudou,
jak zabezpečit rodinu, jak udržet podnikání v chodu, když nemají nástupce apod.
Potřebují se poradit a vše dobře nastavit, aby i po jejich odchodu bylo o vše dobře
postaráno.

Takže směřujete až k modelu family office?

Ano, to je naše dlouhodobá firemní strategie. Propojit klienta v případě potřeby s prvotřídními experty v dané oblasti a usnadnit mu orientaci na finančním i investičním
trhu. Být mu spolehlivým ochráncem, partnerem i průvodcem.
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Rohlík není cihla
Poslední dva roky přinesly do podnikání řadu vlivů a změn. Jak vidí současnou situaci
Jan Prchal, který se v týmu rakouské privátní banky Gutmann stará především o české
klienty z řad vlastníků úspěšných rodinných firem?
Petr Karban

Jakub Hněvkovský

Jaké změny pozorujete?

Svět je trošičku jiný. Termínů osobních setkání bylo
od loňského roku opravdu málo, bylo ale o to více te
lefonátů, o to více videí. Letos v létě se to začalo lepšit
a teď už se to zase horší, už zase si odříkáme osobní
schůzky, už zase začínáme žhavit videa.

Což je model, v němž asi lze pečovat o stávající
vztahy, ale který asi nepřeje příliš novým
kont(r)aktům…

V principu máte pravdu, nové obchody se uzavírají hůře.
Společenských setkání, kde jsme se s potenciálními
klienty mohli potkat, bylo méně, vlastně skoro žádná.

Takže potíže růstu?

A to je právě to zajímavé, neřekl bych. Protože co jsem
právě řekl, sice platí, ale má to i svou druhou stránku.
Došlo k upevnění vztahů se stávajícími klienty, měli ne
ustále přítele na telefonu. A jejich reference i ve složité
době přivedly klienty, a to jsou kontakty, kdy ke sku
tečnému setkání a řešení konkrétních problémů dojde
mnohem snáze a častěji než u těch skleniček vína.
Díky našim spokojeným klientům nacházíme příležitosti
k růstu i v krizi. A samozřejmě, na trhu stále dochází
k transakcím, cítíme sílící tlak na konsolidaci trhu, což
je ve složitějších dobách běžný jev, a tak i v Česku je
více případů, kdy majitelé své firmy prodají a potřebují
někoho, kdo jim poradí, co s kapitálem a případně jim
pomůže o něj pečovat. A přece jenom už za těch deset
let na českém trhu máme své jméno a býváme často
mezi doporučovanými bankami. Takže oč méně je těch
náhodných kontaktů, o to více je kontaktů cílených.

Když jste zmínil prodeje, jak jim doba nahrává?
Řada firem se dostala do problémů…

Ano, je tu řada firem, které situaci neustály, nebyly
na ni dobře připraveny. Ale také slyším jiné hlasy, a ne
jen v Praze a nejen u velkých firem.

Co máte na mysli?

Že doba přinesla ohromné příležitosti. Nedávno mi maji
tel jedné menší výrobní firmy říkal, že nic lepšího ho ne
mohlo potkat. Celou dobu před pandemií bojoval o kaž
dé půlprocento marže. Dnes? Když mu někdo zavolá,
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neptá se na cenu, ale na množství. Ostatně, je to vidět i na akciových trzích, které rostou.
Samozřejmě, ne ve všech sektorech, ale obecně je růst viditelným trendem. Je tu zkrátka
velká řada firem, které krizi vytěžily. Samozřejmě, musejí to být zdravé firmy, musejí být
schopné zvyšující se náklady promítnout do svých cen. Pokud to dokáže, profituje.

Mají české firmy třeba ve srovnání s rakouskými odvahu promítnout rostoucí
náklady do cen? Velkou výhodou mnohých byla totiž právě konkurenční cena…
Jak které, jde o povahu služby nebo produktu. Když se podíváte na stavebnictví, je
úplně jedno, kolik cihla stojí, firmy ji potřebují. Když vezmete rohlík, tam je to těžké.

Mění se něco na vašich interních strategiích? Mění se priority vašich klientů?

Stoupá role osvěty, protože se tu objevuje velké množství investičních příležitostí, kte
ré slibují zajímavý výnos, ale také obrovské riziko. Neříkám, že takové nástroje do port
folia nepatří, vždy je ale potřeba debatovat a vážit. Naší prioritou, kterou máme neod
myslitelně jako rodinná banka ve své DNA, je dlouhodobost. Zisk ano, ale dlouhodobý.
Tomu podřizujeme své strategie a nic zásadního se, myslím, na tomto poli nezměnilo.
Jinými slovy, na malých rizikových dluhopisech riziko portfolia zvyšovat nikdy nebude

výzvy

me, pokud jde o dluhopisy, stojíme na té konzervativní
straně. A pokud je cílem zvyšovat výnosovost portfolia,
pak pojďme cestou kvalitních akcií. Trh jich v současné
době nabízí dostatek. Jestli se něco mění, tak možná
díky tomu, že mají lidé více času, protože spousta věcí
se zrychlila a zjednodušila díky digitálním platformám,
tak více klientů chce dohlížet na vlastní investice. Dříve
byl hlavním trendem portfolio management, kdy máme
přesně stanovené mantinely a nemusíme s klientem
řešit každou transakci, pouze čas od času skládáme
účty. Dnes se stále více prosazuje aktivní investiční po
radenství, kde jsou také určeny mantinely, ale v tomto
modelu už vymýšlíme strategii a za klientem chodíme
s nápady, přičemž finální rozhodnutí je na něm.

Přinesla pandemie nějaké produktové novinky?

Že by sama pandemie, to asi ne. Samozřejmě, převážili
jsme s ohledem na situaci akciové portfolio, ale to je
v určitých časových intervalech a při pohybech na trhu
samozřejmost. Že by přímo pandemie něco přinesla,
to v našem případě určitě ne, naše strategie je jasná
a konzistentní, s vývojem na trhu pracujeme běžně. Ten
obor, který byl převážený, bylo IT. A s ohledem na infla
ci jsme již vloni navyšovali inflační dluhopisy, ty konzer
vativní jsou za letošní rok kolem nuly nebo ve ztrátě,
zatímco inflační mají pět šest procent. Dříve jsme je
nedrželi, dnes je máme. A co možná přinesla pandemie,
jsou lombardní úvěry, proti zástavě cenných papírů.
S těmi se dříve tolik nepracovalo, ale dnes je vidět
trend, že klienti chtějí kupovat, ale nechtějí vyprodávat
portfolio. Příležitostí k nákupu je totiž poměrně hodně.

Jak se vás – přece jenom jste trochu jiná banka –
dotýká fenomén ESG?

Už nějakou řadu let tato kritéria pečlivě sledujeme,
dokonce ve spolupráci s Rakouskou rozvojovou bankou
máme i private equity, kde cílíme na pozitivní dopad
a udržitelnost. A syn našeho majoritního vlastníka,
který asi před dvěma lety nastoupil do vedení banky,
tato kritéria velmi prosazuje. A nejen to, slýcháme po
žadavky tohoto typu u mladších klientů. Ano, u starších
převládá určitá skepse, že co působí dobro, to nemůže
vydělávat peníze. Snažíme se je přesvědčit o opaku.
Fungovat může obojí. Na základě mezinárodních dopo
ručení pracujeme běžně s asi sedmnácti kritérii.

A velkým trendem, zvláště v investicích, se stávají
tokeny, technologie založené na blockchainu…

Přestože takových dotazů přichází v poslední době více
a více, aktivně to nenabízíme. Nicméně pokud klient
chce investovat tímto směrem, například do bitcoinu,
samozřejmě máme partnery a umíme zprostředkovat,
ale z našeho pohledu je to minoritní, doplňkový nástroj.

Vidíte před rodinnými firmami nějaké výzvy pro
nejbližší období?

Myslím, že výzev přinesla pandemie více než dost. A vět
šina firem, stejně jako naše banka, to zvládla úspěšně. Ur
čitě jsme nebyli jediní, kdo ze dne na den začal fungovat
z obýváku, bez přípravy, při zvýšeném objemu transakcí.

BANK GUTMANN
Privátní rakouská rodinná banka, která se specializuje se
na správu rodinného, respektive rodového majetku. Nezávislá
ocenění potvrzují bance opakovaně maximální kompetenci
v poradenství a vedoucí postavení mezi rakouskými
privátními bankami. Ke klientům společnosti patří nadace,
majetní privátní klienti a rodiny, stejně jako institucionální
klienti. V Praze banka otevřela svou pobočku v roce 2011.

Flexibilita a digitalizace, to jsou dvě výzvy doby. Ne že by tu dříve ty požadavky nebyly,
ale pandemie je dramaticky urychlila. Dříve podepsat smlouvu, to bylo tisíc rukou a tisíc
očí. Dnes je to otázka jednoho QR kódu, tiskárna sama vytiskne, systém sám rozpošle
a zařadí. Ubývá manipulace, zbývá více času na klienty. Ale to už vlastně nejsou výzvy,
to je realita a kdo ji nezvládl, už není. Když jsme ale u rodinných firem, ukončil jsem
v loňském roce studium poradenství rodinným firmám v Bostonu a musím říct, že jsem
načerpal řadu zkušeností a inspirace, kterou začínáme využívat v praxi. A zpětná vazba
od vlastníků je pozitivní. Bohužel, asi častěji se na nás obracejí rodiny, které určité věci
v minulosti neřešily nebo ne dostatečně důrazně a teď už čelí počínajícím problémům.

Zhoršené klima?

To nemyslím, spíše roste počet firem, které procházejí generačním předáním majetku.
S tím je spojen asi ještě jeden trend – family office. Je tu více a více velice bohatých
rodin, které prodávají majetek a hledají komplexní služby. Pravý family office je ale
skutečně jen pro hrstku vyvolených, protože aby se to vyplatilo, je to reálné od půl
miliardy dolarů výše. Takže řešení je buď multifamily office, který se stará o více rodin,
nebo to, co nabízí naše banka. Více a více přicházíme do styku nejen s vlastníky, ale
i se zástupci jejich family office.

Dříve byl hlavním trendem
portfolio management, kdy máme
přesně stanovené mantinely
a nemusíme s klientem řešit každou
transakci, pouze čas od času
skládáme účty. Dnes se stále
více prosazuje aktivní investiční
poradenství, kde jsou také určeny
mantinely, ale v tomto modelu už
vymýšlíme strategii a za klientem
chodíme s nápady, přičemž finální
rozhodnutí je na něm.
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Mít finance
pod kontrolou
Žijeme v nejistém světě a plánování finanční nezávislosti a soběstačnosti je mnohem živější
téma než kdykoli předtím. Světová ekonomika je křehká a je ovlivňována nebo zasažena
konflikty různého druhu (ať již jde o obchodní války nebo lokální válečné konflikty),
stále všudypřítomným koronavirem Sars-COV-2, světovými politiky, rostoucími náklady
na bydlení či změnou klimatu.

Pavel Schweiner, Head of Financial
Advisory, Generali Česká pojišťovna
Jakub Hněvkovský
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alším objektivním fenoménem je prodlužující se délka života díky lepší zdravotní péči a novým léčebným metodám. Z medicínských statistik vyplývá,
že současná průměrná délka života v penzi se ze současných 20 až 25 let
posune již v roce 2050 na 25 až 35 let. Takže v neposlední řadě čelíme neudržitelnosti
současných penzijních systémů.
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Pavel Schweiner
V Generali České pojišťovně pracuje od roku 2018, prošel několika
vysokými manažerskými pozicemi. Má dlouholeté mezinárodní
manažerské zkušenosti z oblasti řízení obchodu ve finančnictví
a pojišťovnictví. Je absolventem Vysoké školy strojní
a elektrotechnické v Plzni. Původem Západočech žijící v Praze
se v soukromí věnuje sportu, cestování, dějinám druhé světové
války a cizím jazykům.

Důstojnost ve stáří se stává prioritou
Téměř každý člověk řeší během svého života finanční cíle, jako jsou pořízení vlastního
bydlení, poskytnutí finančního krytí dětem na studia a další. Souběžně s tím si lidé
vytvářejí hotovostní rezervy vzhledem k narůstající nejistotě zachování dobrého
zaměstnání na překlenutí období nezaměstnanosti nebo na pokrytí nenadálých životních situací. A již zmíněným tématem je zajištění dostatku finančních prostředků pro
důstojný a bohatý život v důchodovém věku.
V době, kdy aktuálně čelíme vzrůstající inflaci, nabývají finance důležitosti a atraktivity i v tom, že účinně čelí propadu finančního majetku většiny populace.

Silný investiční partner
V rámci skupiny Generali řešíme investice v České republice prostřednictvím Generali
Investments CEE. Tato investiční společnosti poskytuje služby v oblasti kolektivního
investování a správy aktiv. Na trhu působí od roku 1991 (dříve pod názvem ČP INVEST)
a dle aktuálních údajů Asociace pro kapitálový trh ČR je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou (AUM), ten k 30. 6. 2021
přesahoval hodnotu 352 miliard Kč.

Zlatá
pravidla
investování
Kupte a držte kvalitní portfolio
DIVERZIFIKUJTE – aneb „nedávejte
všechna vejce do jednoho košíku“
Nečasujte, ale investujte pravidelně
Nepanikařte při náhlých výkyvech
trhu

Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům
i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování,
tak ve správě aktiv. Díky svému silnému analytickému
zázemí může společnost poskytovat profesionální
služby v oblasti správy aktiv zejména municipalitám,
nadacím a institucionálním investorům, mezi které
patří převážně pojišťovací a zajišťovací společnosti
a penzijní fondy.

V korunách i v eurech
Základní nabídku individuálním investorům tvoří české
podílové fondy Generali Investments CEE vedené
v CZK a irské investiční fondy Generali Invest
CEE plc nabízené v měnách CZK a EUR. Nabídku přímých investic do investičních fondů doplňují produkty
pravidelného investování, investiční programy a produkty životního cyklu.
Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali,
která byla založena v roce 1831 a je jedním z největších
globálních poskytovatelů pojištění. Působí v 50 zemích
a její celkový příjem pojistného činí více než 70 miliard
eur. S téměř 71 000 zaměstnanci obsluhujícími 61 milionů zákazníků má skupina vedoucí pozici v západní
Evropě a stále významnější zastoupení na trzích střední
a východní Evropy i Asie. Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který
jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní
a personalizovaná řešení. V Rakousku, střední a východní Evropě a Rusku působí skupina prostřednictvím
Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 13 zemích.
Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu.
Více informací vám rádi poskytneme na pobočkách
a obchodních místech Generali České pojišťovny, a to
buď přípravou srozumitelného poradenského návrhu,
který vám ušijeme na míru, nebo zprostředkováním
investic podle přání a profilu klienta.

Objektivním fenoménem je
prodlužující se délka života díky
lepší zdravotní péči a novým
léčebným metodám – průměrná
délka života v penzi se ze
současných 20 až 25 let posune již
v roce 2050 na 25 až 35 let. Čelíme
neudržitelnosti současných
penzijních systémů.
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Byznys je profi sport
Cest k úspěchu v podnikání vede nepočítaně. Jednou z nejúčinnějších
je investovat do potenciálu týmů, ať již zlepšováním jejich řízení nebo
zvyšováním jejich kvalit a kompetencí. Přesně to je obor, kterému se
věnují Jan Poláček a Roman Hegenbart, respektive společnost Elfium.
Petr Karban
archiv Elfium

S

amozřejmě se nabízí hned zkraje otázka, proč vlastně firmy nejsou schopny
zlepšovat své vnitřní prostředí samy. „Jsou, ale má to své limity. Záleží na tom,
s jakým záměrem se byznysu věnujete. Je to stejné jako ve sportu, můžete si
chodit zahrát s kamarádem tenis a pak na pivko. Ale taky můžete být profesionál
a chtít vyhrát Grand Slam. Obojí je vlastně v pohodě. Jen v tom druhém případě si
asi nezvládnete sámi prát dres, vyplétat raketu a shánět míčky, bukovat letenky
a hotely, dělat si maséra, průvodce, tlumočníka, hledat lázně a ordinovat si vhodné
procedury… Potřebujete odborníky – trenéra, psychologa, lékaře, fyzioterapeuta,
specialistu na stravu, kondičního trenéra, maséra, manažera, produkčního a já nevím,
koho ještě dalšího. Vy se přece potřebujete soustředit na to, co je vaše práce, co
za vás nikdo neudělá – vyhrát Grand Slam. Pro všechno ostatní je servis, který si
koupíte. To je rozdíl v profesionálním přístupu. A hodně často si ještě u nás „hráči“
myslí, že to zvládnou vše sami,“ nabízí zkušenost Jan Poláček, který poradenskou
společnost Elfium založil.

Znakem doby jsou rozdíly
Právě rozdíly charakterizuje Jan jako nejviditelnější dopad pandemie a posledních
měsíců. „S tím, co se tu událo, se totiž všechny rozdíly dramaticky zvýraznily. Dřív
platilo, že když přišla rána, byl v průšvihu celý segment. Mohlo by se zdát, že to platí
pořád, restaurace mají problémy, automotive má problémy. Ale není to tak úplně
přesné. Klienti se mě ptají, co je dnes trendem, jestli lze něco ze současné situace vyvodit. Mluví se o spousty trendech, já to tak ale nevnímám. Vidím jen stále výraznější
rozdíly. Rozdíly mezi připravenými a nepřipravenými. Ano, restaurace mají obrovské
problémy. Ale já znám tři, které jsou úplně v pohodě, dokonce lépe než dříve. Proč?
Je to proto, že nejedou operativu a byly připraveny. Udělat změnu pro ně nebyl problém. To je dnes klíčové. Firmy mají spousty skvělých myšlenek, ale nejsou nastaveny
tak, aby je dokázaly hladce realizovat. A proto zůstává velmi často jen u myšlenek.
A pak ve chvíli, kdy je nutné věci realizovat okamžitě, se markantně projeví připravenost firem.“
Upozorňuje tak na skutečnost, že když se strategické stává operativou, je to prostě
špatně. Což se dnes zhusta děje. Změnové procesy ve špatně nastaveném prostředí
budou drhnout – potřebují totiž jasně nastavené komunikační kanály, kompetence
i work flow. „Rád přirovnávám naši práci k medicíně. Firma je podobný organismus
jako lidské tělo. A tělo je z tohoto pohledu dokonale nastaveno. Nepřemýšlíte, jak
a kudy a kdy má téct krev, ona prostě teče, má dané instrukce a kanály. Ve firmě je
to podobně. Často slýchám, že firmy nemají kapacitu. Nemají, protože jejich krev
přemýšlí, kudy poteče. To je ten reaktivní přístup k řízení,“ nemilosrdně odhaluje Jan
Poláček vnitřní chyby firem.
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Budoucnost není náhoda

Jan i Roman se shodnou, že to nejcennější, co mohou
firmám dát, je pomoci jim lépe vědomě řídit vlastní
budoucnost. „Když se přidržím toho příměru k tenisu,
hobby tenista hraje pro radost. A samozřejmě radost
má větší, když vyhraje. Každý tenista může vyhrát. Ale
v profi sportu nestačí jen jednou náhodně vyhrát, ale
cíleně vyhrávat. Byznys je z mého pohledu stejný profi
sport. Abyste uspěli, musíte ty nejlepší výkony podávat
dlouhodobě, opakovaně. To v dnešním složitém a agresivně konkurenčním světě bez odpovídajícího servisu
a vnitřního systému prostě nelze,“ říká Jan. Roman ho
doplňuje: „Řada firem má skvělé myšlenky i optimální
předpoklady a přesto neuspějí. Proč? Protože mnoho
dobrých myšlenek a záměrů majitelů či manažerů se
v každodenním životě ztratí.“
Ano, operativa je nutná, ale může být vražedná. Podívejte se kolem sebe – problémy na všech stranách:
cena a dostupnost vstupů, nedostatek lidí, otazníky
kolem energií, nabouraná logistika, rostoucí úrokové sazby i ceny. Chcete řešit všechno. Musíte řešit
všechno. A čím větší je tlak zvenčí, tím více myšlenek
a času manažerů patří operativě/reaktivitě. Zákon
podnikání velí růst, reaktivní řízení ale dlouhodbě
k růstu nevede.

Elfium v číslech
7

let
na trhu

144

podpořených
firem

700+

realizovaných
rozvojových
projektů
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Elfium
Mladá společnost, kterou tvoří zkušený,
dynamický tým s vlastní praxí z řízení firmy,
výkonných manažerských pozic a prodeje.
Zkušenosti, ale i inspiraci členové týmu Elfium
načerpali a odžili jako manažeři externích
týmů při realizaci stovek změnových
projektů. Firma má za sebou řadu úspěšně
zrealizovaných změnových projektů,
kterými pomohla zvýšit výkon firem, týmů
i jednotlivců, a tedy i více vydělat jejich
majitelům.

Klienti se mě ptají, co je
dnes trendem, jestli lze
něco ze současné situace
vyvodit. Mluví se o MNOHA
trendech, já to tak ale
nevnímám. Vidím jen
stále výraznější rozdíly.
Rozdíly mezi připravenými
a nepřipravenými.
Jan Poláček
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Excelentní systém řízení
Celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace
v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let
řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává
relevantní, ale že může pomoci naladit systém řízení pro
každou organizaci tak, aby zvýšila výkonnost a dosahovala
dlouhodobé udržitelné budoucnosti.
Logika excelentního systému řízení je založena na jednoduché,
ale funkční logice kladení tří otázek:
Proč firma funguje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato
strategie? (Směřování)
Jak má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)
Čeho doposud skutečně dosáhla? Čeho chce dosáhnout zítra?
(Výsledky)

A jaké jsou nejčastější
přínosy?









 rokazatelný růst finančních výsledků organizace (obrat,
P
zisk)
Nástroj pro delegování – uvolnění rukou majitele/manažerů
při zachování kontroly nad plněním cílů
Jedna obrazovka/A4 na řízení firmy a klíčových firemních
procesů
Snížení operativy, reaktivity, pasivity
Rychlá korekce odchylek – menší časové prodlevy oproti
operativnímu reaktivnímu řízení
Všichni v organizační struktuře rozumí stejně obsahu i formě
– zastupitelnost
Jednoduchá MOŽNOST, jak zapojit tým pro lepší porozumění,
empowerment a rozvoj – agilní řízení
Dlouhodobá stabilita pro růst firmy – nekopírovatelná
konkurenční výhoda
Objektivní řízení na základě faktů
Zvýšení loajality a motivace pracovníků
Nástroj pro rozvoj a udržení lidí – perspektiva
Jedna příprava na všechny korekční aktivity – porada,
individuální rozhovory, hodnotící rozhovory

Příliš složitý stroj
Jednou z překážek na cestě k růstu je, že překvapivě mnoho firem nemá dostatečnou
úroveň řízení. Roman Hegenbart má poměrně jednoduché vysvětlení: „Velmi často
se setkáváme s tím, že na pozicích především nižšího a středního managementu jsou
lidé, kteří do svých pozic dozráli praxí. Postoupili na vedoucí pozici tím, že mají skvělou
odbornost nebo už jsou u firmy dlouho, ale ne manažerskými dovednostmi. Skutečným
manažerem je pak málokterý z nich, protože manažer není pozice, je to odborná profese, jako každá jiná. Není to nic, co by nešlo doladit, ale věnuje se tomu pramálo pozor-
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nosti. Většinou panuje názor, že to dozraje organicky –
samo o sobě, praxí. Ano, ale jak draze? V jakém čase?
A jak kvalitně? Možná to tak na první pohled nevypadá,
ale tato organická dorovnání jsou pořádně drahá.“
Řešení není tak složité, jak by se mohlo zdát. V jednoduchosti je síla. „Firmy, i ty velmi úspěšné, často vypadají
jako stroj s extrémně složitým řízením, šestnáct pák, třicet
tlačítek, nespočet budíků a potřebný čas na to, aby se
pak zjistilo, jestli jsou vektory v řádku, nebo ne a co je případně příčinou neplnění, ten je pak obrovský. My pomáháme řízení zjednodušit a zpřesnit. Aplikací konkrétních
změn do stávajících postupů ve firmách a prvků excelence výrazně zvyšujeme výkonnost stávajících struktur řízení. K řízení firmy a všech jejích procesů pak stačí de facto
jedna strana papíru A4, pokud na něm máte správnou
strukturu. Ten váš stroj se složitým řízením se pak změní
na snadno ovladatelné auto s volantem, dvěma pedály
a dvěma základními budíky,“ říká Roman.

Vektorový součet sil
Ekonomové znají pojem krize růstu. Současný stav sice
není úplně ten příklad, ale s růstem souvisí. Ekonomika
dlouhá léta rostla a vinou toho atrofovala obezřetnost.
Firmy si tak v mnohých případech na současnou situaci
zvykají jen těžko. A ke všemu stále chybějí lidé, to kvalifikovaní pak dvojnásob. Jak zabezpečit neustálé požadavky růstu, když lidé nejsou? Návod existuje a není ani
nijak překvapující. Jen není podle Romana vždy snadné
ho naplnit: „Jednou z osvědčených možností, která tu
je už léta a je velmi efektivní, je posilování kompetencí
lidí. Lidí, které firmy již mají, do kterých již investovali
čas, peníze a energii. A platí to pro všechny pozice,
protože při stupni zaměstnanosti, kterou máme, nové
lidi firmy seženou jen stěží. Čas investovaný do rozvoje
lidí musí být kvalitně využit i proto, aby lidé neodcházeli. Poznat v dnešní době, co je kvalitní, kdy kolem
toho každý umí udělat spousty obrázků a parád, je výzva. Přitom není třeba tak moc. Stačí to měřit a propojit
do implementace – jestli to funguje. Tolik rozvoje, který
se „jen udělá“, mě neustále překvapuje.
„Řada firem si několik let stěžuje na to, že nejsou lidé.
Ale když se podívám dovnitř, vidím něco jiného. Lidi by
byli. Zpravidla jde ale o to, že firmy se svými lidmi dobře
nepracují. Ano, dnes na všechno máme technologie, ale
to neznamená, že lidi nepotřebujeme, naopak. Protože
jen lidé mohou technologie ku prospěchu firmy využívat,
kontrolovat, ovládat… Ale firem, které berou své lidi jako
tým, jako bohatství, o které se musí pečovat, ty bych
spočítal na prstech jedné ruky. Přitom ten základní vzorec je pořád stejný, už desítky let – nejúčinnějším motivátorem každého je snaha něco dokázat. Zoufale málo
firem se přitom zabývá tím, co to je, co skutečně jejich
zaměstnanci chtějí dokázat a pečují o ně,“ doplňuje Jan.
Ani samo zvýšení kompetencí ale ještě neznamená
dlouhodobý růst. Zvýší se potenciál, ale je otázka, jak
ho firma dokáže využít. „Bližší pohled na firmy při naší
praxi odhaluje jednu nejčastější zkušenost – energie
i aktivity je dostatek, ale nemíří stejným směrem.
Všichni si pamatujeme z fyziky na vektorové součty
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Na poklidný
chill-out
v byznysu není
dnes ani čas,
ani prostor.
Musíte jít
dopředu. Jediná
jistota dneška
je permanentní
změna. Uspět
mohou jen ti
připravení, kteří
se dokáží pružně
přizpůsobovat
a udržet směr.
Roman Hegenbart

sil. Pokud není srovnaný, nevznikne pohyb, akce. A dosahování výsledků je právě
o akci a pohybu. Ostatně, to úsloví, které říká, že je potřeba táhnout za jeden provaz,
nevzniklo náhodou, říká přece totéž. Proto srovnávání energie, mířené různými směry,
v jednosměrný pohyb, je jedním z našich úkolů. Tak vznikne skutečná, efektivní síla,“
upozorňuje Roman na jev, který bývá často limitem mnohých.

Není čas na chill-out
„Je potřeba si připustit, že doba, kdy všechno šlo tak nějak samo a skoro všem se
dařilo, je nenávratně pryč. Byla to hezká party, ale každá party má svůj dojezd. Jenže
na poklidný chill-out v byznysu není ani čas, ani prostor. Musíte jít dopředu. Jediná
jistota dneška je permanentní změna. Což je prostředí, ve kterém mohou uspět jen ti,
kteří se dokáží pružně přizpůsobovat, ale neztratit směr. Manažeři zkrátka musejí mít
prostor a sílu na přípravu i realizaci změnových projektů. A aby byli úspěšní, musejí
mít tým na své straně. Tisíckrát připomínané sousloví Vize, mise, strategie neztratilo
význam, naopak. Dnes více než kdy jindy vidíte, zda se s nimi ztotožňuje majitel a pár
věrných, nebo všichni zaměstnanci. Více než kdy jindy platí, že skutečné bohatství firem je v jejich lidech. Proto se na lidi soustředíme nejvíc,“ vysvětluje Roman linii, které
Elfium věnuje velkou pozornost a na kterou klade důraz. Jsou to lidé a jejich kompetence, odborné, jazykové či jinak specifické i ty měkké. Od výkonného personálu přes
nižší a střední management až po nejvyšší patra firemní struktury. Firma je přece tak
úspěšná, jak úspěšný je zaměstnanec na nejnižší pozici. „I ten musí vědět, co a proč
dělá, že jeho práce má nějaký hlubší smysl. Zedník, i když staví zeď, může přece stavět katedrálu, kterou se pak může za pár let pyšnit před svým synem.“
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Velká šance pro pacienty s leukémií

Nápad, který
nikdo nechtěl

Co se stane, když se potkají molekulární biolog, organický chemik a byznysmen? Ne, to není
začátek vtipu. Naopak jde o velmi vážnou věc – o leukémii. Ze spolupráce biologa Vítězslava
Bryji, chemika Kamila Parucha a odborníka na transfer vědeckých poznatků do komerční
sféry Radoslava Trautmanna možná vzejde lék, který onkologickým pacientům zachrání život.
Ačkoliv je lék teprve na začátku svého vývoje, už teď zmíněná trojice slaví úspěch. Získala
totiž letošní Cenu Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.
Daniel Mrázek

C

archiv NF Neuron

eny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění
udělovaná nejlepším vědkyním a vědcům
v České republice. Jejich cílem je pozvednout
prestiž vědců v naší zemi a upozornit na jejich důleži
tost pro celou společnost. Udílí se v několika katego
riích – za celoživotní přínos vědě, další kategorie je
určena pro mladé nadějné vědce a novinkou letošních
cen bylo právě ocenění propojení vědy a komerční
sféry.
„Bylo to pro mě překvapení. V našem podnikatelském
záměru jsme teprve na začátku, ale Nadace Neuron
zřejmě ocenila kroky, které jsme už zvládli,“ podivuje se
jeden z laureátů, molekulární biolog a genetik Vítěz
slav Bryja. A transferář Radoslav Trautmann přikyvuje:
„To, co se podařilo u nás na Masarykově univerzitě, je
na české poměry unikátní. Založit společnost, která
je odštěpená od univerzity a která bude vyvíjet nové
léčivo.“ Udělení Ceny Neuron příjemně překvapilo
i třetího člena vítězného týmu, organického chemika
Kamila Parucha. A stejně jako jeho dva kolegové se
i on diví, že cenu za vývoj léku na leukémii si odnesli
už teď. „Jakékoliv ocenění je příjemné, ale celou dobu
jsem si říkal, jestli nemělo přijít až v pozdější fázi. Pro
další progresi firmy je teď důležité sehnat investora
a pak je otázka, jestli ta sloučenina vůbec zafunguje
v klinických zkouškách,“ říká opatrně. Všichni tři pánové
působí na Masarykově univerzitě v Brně a společně
založili spin-off společnost CasInvent Pharma, jejímž
cílem je lék vyvinout. A zřejmě právě to bylo důvodem,
proč se stali historicky prvními laureáty Ceny Neuron
v nové kategorii.
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Když první výsměch neodradí
Příběh oceněné trojice se začal psát přibližně před deseti lety. Tenkrát se Vítězslav Bryja
zabýval takzvanými kinázami, což je určitý druh enzymů, který v buňce funguje jako
přenašeč signálu. A Bryja si všiml, že jedna z těch kináz, konkrétně kasein kináza CK1, hraje
důležitou roli v rozvoji leukémie. Napadlo ho, že pokud se ji podaří deaktivovat, mohla by
to být cesta k léčbě této nebezpečné nemoci. „Použili jsme k tomu již existující inhibitory,
tedy látky na trhu dostupné, abychom ukázali, že přinejmenším u myší jsme schopni leu
kémii léčit,“ popisuje Bryja s tím, že zároveň oslovil firmy, které by mohly výzkum podpořit
a rozvíjet ho. „Ve zkratce bych řekl, že se nám vysmály. Řekly nám: ‚My potřebujeme lék,
zatímco vy máte jen nějakou molekulu. Je sice hezké, že funguje, ale není to vaše vlast
nictví. Dokud nebudete mít něco vlastního, co bude stejně dobré nebo lepší, tak za námi
nechoďte, protože nám nemáte co prodat. My nechceme kupovat nápad, my chceme
kupovat reálný lék, který budeme moci vyrábět a prodávat lidem‘,“ vypráví dále biolog.
Nevzdal se. Naopak se asi před čtyřmi lety spojil s chemikem Kamilem Paruchem,
který s vývojem inhibitorů už měl zkušenost. Jeho úkolem bylo upravit zmíněný, ko
merčně dostupný inhibitor. „Původní sloučenina byla vyvinuta ve firmě Pfizer, což je
jedna z největších farmaceutických firem. A vy máte zadání tuto sloučeninu, na které
nepochybně pracoval nemalý tým odborníků, vylepšit. To není triviální zadání, navíc
muselo jít o chemickou novinku, tedy aby to bylo patentovatelné. Takže zkoušíte
různé modifikace, testujete je, díváte se, jestli jsou lepší, nebo horší,“ vzpomíná Pa
ruch na cestu pokusů a omylů, na jejímž konci je inhibitor CK1. A právě tento inhibitor,
laicky řečeno vypínač kasein kinázy CK1, by se měl stát lékem na chronickou lymfocy
tární a akutní myeloidní leukémii.

Jednat s univerzitou je pro firmy riskantní
A znovu byly osloveny firmy, které potenciálně mohly vývoj léku zainvestovat. Jenže
ani tentokrát výzkumníci nepochodili. „Ta odpověď byla pořád stejná. Je to moc raná
fáze, moc riskantní byznys. Investovat přímo na univerzitu je pro spoustu firem neprů
hledné. Těžko dohlédnou na to, co se s jejich investicí děje,“ přidává se se vzpomínkami
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Vítězslav Bryja,
Radoslav Trautmann
a Kamil Paruch letos
převzali Cenu Neuron.

Radoslav Trautmann z Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.
Pokud nadějný výzkum neměl skončit jen kvůli nedostatku financí, existovala už jen
jedna cesta. „Ten model přišel ze západu, kde univerzity založí externí společnost. Du
ševní vlastnictví, tedy technologie, se do ní vlicencuje a potom se hledá investor. Pro
ty už je to jasně dané. Je tu firma, do které vloží investici, a mají možnost kontrolovat,
jak firma s investicí nakládá. To byl ten moment, kdy jsme začali uvažovat, že založíme
společnost, která bude spoluvlastněna Masarykovou univerzitou a naši technologii
bude dále rozvíjet,“ vypráví Trautmann.
A konečně se to podařilo – našel se investor. „Tehdy jsme začali jednat se společností i&i
Prague, což je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
V ní jsou lidé, kteří disponují prostředky, jež mohou do takových společností vložit. A na
víc mají zkušenosti s jejich zakládáním.“ Tak se začala rodit společnost CasInvent Pharma.
S investorem vyjednali podmínky, za kterých budou v nově vzniklé společnosti partnery.

Z chemického
pohledu má naše
látka potenciál být
léčivem. Z pohledu
biologického cílí
na nový, zajímavý
fenomén, který
doposud stál stranou
odborné pozornosti.
Z pohledu duševního
vlastnictví je dobře
patentovaná. Takže
karty nemáme
špatné…

Výzkum pro vědu versus výzkum pro trh
Nakonec přišlo na řadu vyjednávání s univerzitou. Ani to nebylo podle Trautmanna
jednoduché: „Potřebujete mít schválení akademického senátu, správní rady… Takže
musíte vyjednávat a přesvědčovat lidi, že to má smysl, že to není pro univerzitu
rizikové. I kdyby se ukázalo, že výzkum nevede tím správným směrem, tak univer
zita s tím nebude mít spojené žádné náklady, žádné problémy. Teprve, až když se
vám všechny tyhle lidi podaří přesvědčit, můžete založit společnost.“ I kvůli covidu
samotné zakládání společnosti trvalo asi tři čtvrtě roku.
Ve světě vědy a ve světě byznysu panují rozličná pravidla, jejichž rozdílnosti si musí
být vědci vědomi. Zjednodušeně se dá říct, že při základním výzkumu jde o to,
odhalit, jestli něco nějak funguje. To, zda se to ekonomicky vyplatí a jestli to pak
půjde patentově chránit, už vědce – ve své podstatě – zajímat nemusí. Pokud se ale
vědecký objev má dostat na trh, musí se i tato hlediska zohlednit. A Vítězslav Bryja
upozorňuje na ještě další aspekt: „Naší vědeckou přirozeností je, že o svých poznat
cích mluvíme s kolegy na konferencích, sdílíme je a získáváme zpětnou vazbu. Jenže
pro úspěšný patentovací proces je důležité, abychom o objevu nikde nemluvili,“
popisuje Bryja s tím, že se museli naučit vědeckou veřejnost informovat jen v obecné
rovině. O detailech mlčí.

K lidem za tři roky, na trh za dalších pět let
Vývoj léku je teď ve fázi preklinického vývoje. Vědci testují jeho toxicitu, zkoumají,
jestli jsou schopni ho produkovat v dostatečné kvalitě a množství… Pokud se v této
fázi osvědčí, za dva nebo tři roky by mohl postoupit do klinických zkoušek, kdy ho
v rámci experimentální léčby budou dostávat lidé. To může trvat asi pět let. Pokud

i tato fáze bude úspěšná, dočká se oficiálního schválení
a může se dostat na trh a pomáhat tam, kde dosud
pomoc schází.
Vědci jsou samozřejmě opatrní. Slibných léčiv na různé
nemoci se zpočátku objevuje hodně, ale jen velmi malá
část se osvědčí ve všech aspektech. Přesto inhibitoru
CK1 věří. „Myslíme si, že z chemického pohledu má tato
látka potenciál být léčivem. Z pohledu biologického cílí
na nový, zajímavý fenomén, který doposud stál stranou
odborné pozornosti. Z pohledu duševního vlastnictví
je látka dobře patentovaná. Takže myslíme, že karty
nemáme špatné,“ pouští se do opatrného optimismu
Vítězslav Bryja.
I proto výzkumníci hledají další investory, díky nimž
bude moci vývoj léku i nadále probíhat. Nakonec před
pokládají, že jednou společnost prodají. „Aby ji rozvíjel
někdo, kdo na to má i marketingové nástroje, je scho
pen do toho vložit ještě řádově větší prostředky, aby
látka zdárně prošla veškerými fázemi klinického hodno
cení,“ plánuje Bryja. Jednání s velkými farmaceutickými
firmami prý probíhají už teď. Právě některá z těchto
firem by výslednému léku měla dát svou hlavičku.
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Miliarda
pro české objevy
Míříme ke znalostní ekonomice,
zvyšujeme přidanou hodnotu, cílíme
na transfer poznatků a technologií.
Jsme The Country For The Future,
budoucí – snad prý už za sedm
let – technologická velmoc. Také se
vám to nezdá? Ale proč ne? V Česku
vznikají ročně desítky, spíše stovky
nápadů, o kterých bychom možná
měli vědět. Možná by je někdo uměl
i komerčně využít.
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S

touto myšlenkou jsme se ve spolupráci s portálem KomoraPlus pustili
do mapování výsledků výzkumu a vývoje. Dnes vám představujeme tři
z nich. A abychom nezůstali jen u prostého popisu, zkusili jsme takovou
hru: požádali jsme nezávisle dva různé experty, aby mezi ty tři nápady rozdělili
každý sám za sebe miliardu. Jistěže ji ani jeden z nich nemá. Půjčili jsme jim. Jako.
Ano, je to jen hra. Ale hraná s veškerým respektem a vážností. Snad pro vás
české objevy i názory na ně budou zajímavé.
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Cesta k levnějšímu vodíku
Zdá se, že budoucnost energetiky se neobejde bez vodíku. Problémem dnešních
vodíkových technologií ale je jejich vysoká cena. Posun v tomto směru nabízí tým
výzkumníků z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Přišli na způsob, jak vodíkové palivové články vyrábět levněji, a dokonce i s nižší ekologickou zátěží. Za svůj
objev si letos v září v německém Stuttgartu převzali prestižní ocenění f-cell award.
Profesor Vladimír Matolín a jeho kolegové se zabývají vodíkovými palivovými
články. Využití najdou například ve vodíkových automobilech. Ve skutečnosti se
jedná o elektromobily, kde zdrojem elektřiny není baterie, ale vodík v palivovém
článku. Jeho základní součástí je proton – vodivá membrána, přes kterou vodík
prochází. Právě tím vzniká elektrický proud.
Pro výrobu této membrány jsou potřeba drahé kovy jako iridium a platina. Běžně
se vyrábí takzvanou mokrou cestou. Nanočástice platiny nebo iridia se smíchají
v suspenzi s pojidlem a nosičem, přičemž se vytvoří mikroporézní vrstva. To sice
zaručí velký povrch, ale kovu se použije relativně hodně a vznikne také mnoho
odpadu. Pražští vědci ale membránu vloží do vakuové naprašovací komory, kde
se generuje plazma, jehož prostřednictvím se její povrch potáhne jen několik nanometrů tenkou vrstvičkou katalytického kovu. Tato metoda, známá jako magnetronové naprašování, je už celkem hojně užívaná v jiných odvětvích průmyslu.
Vědci ale vymysleli mezikrok, při kterém využijí přítomného plazmatu a ve spojení s depozicí oxidu ceru docílí výrazného zvrásnění povrchu membrány.
Výsledkem je, že drahých kovů se využije výrazně méně, čímž palivový článek zlevní. Určitou nevýhodou ovšem jsou vstupní náklady pro pořízení výrobní linky. Podle
profesora Matolína se tak technologie vyplatí pouze při velkoobjemové výrobě.
(Více informací https://komoraplus.cz/2021/10/23/vodikovou-budoucnost-nelze-zjednodusovat/ a https://komoraplus.cz/2021/09/15/levnejsi-a-ekologictejsi-vodikove-technologie-na-obzoru/)

Názory expertů
Anna
Richtrová

senior associate fondu
Nation 1
Cesta k levnějšímu vodíku
Velmi inovativní řešení, pro které však musí trh ještě
dospět, a to hlavně v otázce využití vodíku jako
paliva, zejména pak s ohledem na výrobu čisté nebo
zelené energie, která by umožňovala navýšit výrobu vodíku, a tím by podpořila zájem o produkt pana
Matolína a jeho týmu. Tomu ostatně nahrává Green
Deal a množství různých podpor pro udržitelné zdroje.
Do vývoje a výzkumu využití vodíku jsou vynakládané
obří investice i ze strany globálních firem. Z hlediska
obchodního uplatnění zde vnímám velkou vstupní
bariéru vzhledem k vysokým vstupním nákladům,
díky kterým by muselo docházet k výrobě ve velkém.
Komercializace je tedy náročná, jelikož je zde velká
konkurence globálních firem.
Super vlastnosti materiálů díky rychlému
laseru
V rámci tohoto projektu by pomohlo více informací, zdá
se, že je myšlenka na začátku a výsledky se mají teprve
dostavit. Chybí zejména informace o finančních výhodách
využití takového ošetření materiálu, tedy cena takového
ošetření v porovnání s aktuálně dostupnými metodami.
To je dle mého jeden z kritických bodů budoucí komercializace, kterou budou muset zakladatelé vyřešit.
Aby popálení lidé zbytečně neumírali
Tento nápad má dle mého názoru z komerčního hlediska nejreálnější šanci na úspěch, a to i přesto, že je
ještě v kritické fázi před klinickými studiemi. Problém je
jasně specifikovaný, projekt má jasné komerční využití,
bariéry vstupu na trh jsou z mého pohledu v porovnání
s předchozími dvěma projekty nejmenší. Zároveň zde
vnímám příležitost pro možný spin-off.

Rozdělení jedné miliardy
mezi projekty
25 %

Cesta
k levnějšímu
vodíku

65 %

10 %

Super
vlastnosti
materiálů

Popáleniny
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Názory expertů
Libor Kraus

prezident Asociace
výzkumných organizací
a předseda Sekce
výzkumu, vývoje
a inovací HK ČR

Stavíte mne do obtížné situace v rozhodování,
protože pokud vám někdo posoudí uplatnitelnost
těchto objevů, tak bude věštit z křišťálové koule.
Jednu jsem sice před časem dostal od kolegů k narozeninám, ale ještě jsem ji dostatečně neochočil.
Tedy nejprve obecně: Zatím jde spíše o marketingový produkt, který popisuje zbožná přání autorů
myšlenky nebo řešitelů výzkumného projektu.
Problém je, že jen velmi málo z výsledků výzkumu
a vývoje se dostane do konečné aplikace ve výrobě
nebo službách. Mimo jiné to souvisí se schopností
autorů dělat byznys, čímž myslím znát zákony trhu
a vědět, že trh neocení produkt podle vědecké
hodnoty objevu, ale podle tržní hodnoty výsledného
produktu, která musí být vyšší než náklady na zhotovení produktu. Dále v nemalé míře záleží uplatnění
na obchodních dovednostech objevitele, který buď
může produkt prodat nějakému výrobci nebo poskytovateli služby, nebo může začít sám produkovat,
což je ještě složitější. Ke konkrétnímu zhodnocení
tržního uplatnění bych potřeboval znát analýzu trhu
s obdobnými produkty, stav poznání v dané oblasti,
co produkují nebo plánují největší hráči v oboru
a z jakého podnětu byly uvedené objevy zrealizovány. Dále i to, jestli už výzkumníci jednají s nějakým
uživatelem, nebo jak plánují uvedení na trh. Protože
nic z toho nevím, pak miliardu korun, pokud bych
ji měl, investuji zcela jinak. Nicméně, abych dostál
otázce, míru důvěry naznačím.

Rozdělení jedné miliardy
mezi projekty

60 %

30 %
10 %

Cesta
k levnějšímu
vodíku
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Super
vlastnosti
materiálů

Popáleniny

Super vlastnosti materiálů díky rychlému laseru
Až o třicet procent delší životnost oproti současnosti. To díky větší otěruvzdornosti, tvrdosti, odolávání korozi a dalším užitečným vlastnostem. To je cíl, který
si stanovili vědci z výzkumného centra Nové technologie při Západočeské univerzitě v Plzni. Právě teď zahajují projekt Adventure. Během následujících tří let
chtějí výrazně vylepšit tzv. laserové texturování povrchu a výsledky jejich snažení se uplatní v leteckém, vesmírném, zdravotnickém i energetickém průmyslu.
Výzkumný tým vede docent Jiří Martan a zapojují se do něj i vědci z dalších
institucí v Česku i zahraničí. Cílem je, aby se pomocí žárových nástřiků na materiály daly dobře nanášet funkční povlaky. Aby dobře přilnuly, musí být podklad
vhodně připravený.
V současnosti se povrch před nástřikem upraví korundovým pískem. Jenže textura vzniklá pískováním je prý nepravidelná, navíc se v ní občas zaseknou zrnka korundového písku, což může způsobovat problémy a ve výsledku snižovat životnost materiálu. Jinak je tomu při použití laseru. Navíc se funkčních povlaků dočkají
i ty materiály, u kterých to zatím nejde. „Například keramika. Když se opískuje,
tak se rozbije,“ vysvětluje Martan s tím, že díky povlakům bude keramika tvrdší
a odolnější a bude se dát používat tam, kde to zatím kvůli její křehkosti nejde.
Zlepší se prý i možnosti oprav lisovacích válců v průmyslu: „Protože jsou z kalené oceli, nejdou opískovat. Proto na ně také nejde znovu dát povlak, nejdou
opravit. My je ale můžeme opracovat laserem, udělat na nich mikrostrukturu
a pak už se na ně povlak nanést může,“ líčí Martan. Výhodu laserového texturování povrchu vidí v tom, že je přesné, opakovatelné a hlavně ekologické – nepoužívají se při něm žádné chemikálie a nevznikají emise. I proto doufá, že tento
způsob výroby průmyslníci nenechají jen ve vědeckých publikacích, ale uvedou
ho do čilé praxe.
(Více informací https://komoraplus.cz/2021/10/09/mzitky-pred-ocima-super-vlastnosti-materialu-diky-rychlemu-laseru/)

Aby popálení lidé zbytečně neumírali
Častým důvodem úmrtí pacientů s popáleninami je infekce, která se jim dostane do ran. Zabránit tomu může nový obvazový materiál, který vyvíjejí vědci
z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Technické univerzity v Liberci.
Materiál nese označení NANO-LPPO a kombinuje v sobě netkané nanotextilie
a unikátní sloučeniny s antibakteriálním účinkem. Vědci věří, že pokud vše půjde
podle plánu, do pěti let by se materiál mohl dostat na trh.
Kvůli stále častější odolnosti bakterií vůči antibiotikům vědci hledají nové látky,
kterými by mohli proti bakteriálním infekcím bojovat. Slibně v tomto směru
vypadají tzv. lipofosfonoxiny, zkráceně LPPO. Vyvinul je výzkumný tým pod vedením Dominika Rejmana. LPPO dokážou narušit bakteriální membránu, ve které
vytvářejí póry. „Jakmile jsou ty póry větší, z bakterií začne unikat jejich obsah
a ta se po čase rozpadne,“ vysvětluje Rejman. Právě tato schopnost narušit
bakteriální membránu je prý důvodem, proč je pro bakterie obtížné vybudovat
si proti LPPO odolnost.
Lipofosfonoxiny se zatím nehodí pro takzvané systémové použití. Jinými slovy,
nejdou pacientům podávat v podobě tablet. Účinné jsou tehdy, když se aplikují
přímo na místo svého působení. Tedy například, když se přiloží na ránu, ve které
hrozí infekce. Využije se k tomu speciální netkaná textilie. Ve skutečnosti jde
o nanomateriál vyvinutý na Technické univerzitě v Liberci. Přítomné bakterie
nanomateriál rozloží, čímž se uvolní léčivá látka. Rychlost vstřebávání nanomateriálu a uvolňování léčiva závisí na množství bakterií. Léku se tak vždycky uvolní
jen tolik, kolik je ho skutečně potřeba. Takový materiál dosud v medicíně chybí
a infekce v ranách při popáleninách tak jsou vážným problémem.
Antibakteriální materiál už byl vyzkoušen na myších, nyní vědci zkoušejí, jak se
osvědčí u prasat. Pokud budou výsledky dobré, přijdou na řadu klinické zkoušky,
kdy nový léčivý postup vyzkouší první lidští pacienti.
(Více informací https://komoraplus.cz/2021/10/30/aby-popaleni-lide-zbytecne-neumirali/)

VŠE PRO BYDLENÍ
Největší centrum bydlení v České republice.
7000 m2, 22 showroomů, 81 designových značek

ŠAFRÁNKOVA 1238/1 – 155 00 PRAHA 13 STODŮLKY

www.newlivingcenter.cz
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XVI. setkání vlastníků rodinných firem – Ostrava
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Českých 100 Nejlepších 2021
Slavnostní večer anketního žebříčku Comenius

Země dlouhého
bílého oblaku
Aotearoa, poslední lidmi osídlený větší
kus souše naší planety. Díky dlouhodobé
izolaci od ostatních pevnin se zde tak nějak
pozapomnělo na třetihorní rozmach savců
a vyvinul se jedinečný ekosystém s bizarními
živočichy, jejichž symboly jsou vyhubený obří
nelétavý pštros moa, druhohorní trojoký plaz
hatérie a noční hrabavý pták kiwi. Dechberoucí
pohoří Jižní Alpy ležící napříč Jižním ostrovem
s jedním z nejkrásnějších ledovců planety
Franz Joseph Glacier nelze nenavštívit.
www.esotravel.cz
archiv ESO travel

Řád Vavřínu 2021

naživo

Deset osobností z řad podnikatelů, manažerů, sportovců
i vědeckého a uměleckého světa se v úterý 12. října
stalo na slavnostním večeru v Hudebním divadle
Karlín letošními laureáty nejvyššího podnikatelského
vyznamenání. Za celoživotní dílo v oblasti kultury byla

například oceněna herečka Iva Janžurová, za významné
podnikatelské úspěchy zakladatel české sklářské a designérské
společnosti LASVIT Leon Jakimič a za významné manažerské
úspěchy Ilja Mazánek, obchodní ředitel české firmy Transcon
Electronic Systems. S nimi pak dalších sedm osobností.
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Petr Karban
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Řád Vavřínu 2021
Michal Dvořák

za výjimečné úspěchy v oblasti kultury
Český producent, skladatel, textař, autor
filmové a scénické hudby, hráč na klávesové
nástroje, zakládající člen kapely Lucie, autor
mezinárodně úspěšné 3D koncertní show
Vivaldianno.

Leon Jakimič

za významné podnikatelské úspěchy
Český podnikatel a zakladatel sklářské
a designérské společnosti LASVIT, jež se
věnuje výrobě a instalaci designových
svítidel, skleněných architektonických prvků
a uměleckých předmětů ze skla.

Iva Janžurová

za celoživotní dílo v oblasti umění
Patří mezi nejslavnější české herečky –
v televizi, filmu i na divadelních prknech
ztvárnila stovky rolí. Od roku 1988 je členkou
činohry Národního divadla, získala mimo jiné
cenu Alfréda Radoka, cenu Thálie i ocenění
Český lev.

Lukáš Krpálek

za výjimečné úspěchy v oblasti sportu
Český judista, dvojnásobný olympijský vítěz
z let 2016 a 2021, mistr světa z let 2014 a 2019
a trojnásobný mistr Evropy mezi seniory.
Unikátní je navíc to, že všechny tituly
dokázal získat ve dvou různých váhových
kategoriích, včetně té nejtěžší.

Ilja Mazánek

za významné manažerské úspěchy
Absolvent MSU Moskva, VŠE Praha
i Stanfordské univerzity se při studiu zaměřil
na zahraniční obchod a orientalistiku,
konkrétně na arabštinu a perštinu.
Po působení v různých diplomatických
pozicích nastoupil v roce 2005 do firmy
Transcon Electronic Systems, kde zastává
pozici obchodního ředitele.
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Řád Vavřínu 2021
František Menclík

za významné podnikatelské úspěchy
Je jedním ze tří zakladatelů a předsedou
představenstva české firmy Korado, která
je největším výrobcem otopných těles
a konvektorů v ČR s předním postavením
v oboru i v celosvětovém měřítku.

Karel Němeček

za významné podnikatelské úspěchy
Architekt, v roce 1991 založil maloobchodní
síť, která se věnuje prodeji a podpoře
polozapomenutých českých lidových
řemesel. O pár let později pak rozšířil aktivity
o vlastní vývoj, výrobu a prodej originální
kosmetiky Manufaktura, inspirované českou
přírodou a tradicí.

Marta Nováková

za významné podnikatelské úspěchy
V roce 1991 spoluzakládala společnost Sluno
Corporation, aby se v roce 1998 stala jedinou
akcionářkou a předsedkyní představenstva
firmy U & SLUNO, zabývající se poskytováním
informačních technologií a poradenských
služeb pro oblast obchodu, logistiky
a distribuce.

Mahulena Pertlová

za významné podnikatelské úspěchy
Po vystudování oboru speciální pedagogiky
pracovala jako logopedka. Na mateřské
dovolené v roce 1989 začala plést čepice,
od roku 1992 pak s manželem založila a vede
ryze českou firmu Kama, která se zaměřuje
na sportovní pletenou módu a exportuje
do 20 zemí světa.

Martin Tolar

za výjimečné úspěchy v oblasti vědy
a výzkumu
Český neurolog. Medicínu vystudoval
na Karlově univerzitě, titul Ph.D. v oblasti
neurověd získal na University of Cincinnati.
V roce 2013 založil v Bostonu společnost
Alzheon a vyvíjí lék ALZ-801 na léčbu i prevenci
Alzheimerovy nemoci.
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Partneři žebříčku

Hlavní partneři:
Hudební divadlo Karlín
Mattoni 1873, a. s.
Křižíkova 283
Horova 1361/3
186 00 Karlín
360 01 Karlovy Vary
Hlavní partneři:
hdk.cz/cs/
info@mattoni.cz
www.mattoni1873.cz/

Hudební divadlo Karlín

Mattoni 1873, a. s.

Partneři:
AIA – Alternative
Investment, s. r. o.
Politických vězňů 1597/19
110 00 Praha 1
info@alternative-investment.cz
AIA – Alternative
www.alternative-investment.cz

Sberbank CZ, a. s.
U Trezorky 921/2
158Partneři:
00 Praha 5
mail@sberbank.cz
www.sberbank.cz/cs-cz

Sberbank CZ, a. s.
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1

Tradiční křest

magazínu Be the Best
Třetí letošní číslo magazínu českých úspěšných jsme společně pokřtili 14. října
v nových prostorách sympatického konferenčního centra Broomlovka v Praze.
Jako obvykle jsme pro hosty večera připravili zase něco navíc – tentokrát to byla
ve spolupráci s předními investičními experty panelová diskuze na téma Investice:
Jistota v době nejistot. Její závěr je jasný: umění a diamanty jsou vždy dobrou
volbou, s nemovitostmi, byť jejich ceny rostou, už je to složitější.
Petr Karban
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1

 ři na tři – zleva
T
Jakub Veselý, Jana
Nováková a Jan
Syrový (všichni
Trustav) pokřtitli
„svůj“ magazín
s Evou Frindtovou
a Gabrielou Ben
Ahmed (COT group)
i Tomášem Čápem
(Comenius).

2

 anel investičních
P
expertů – Marek Sváta
(Nobless), René Rohan
(Artefin) a Robert
Fischer (Nobless)

2

3

4

5

3

René Rohan
s Robertem
Fischerem v živé
debatě

4

Dvě ze sedmi dam
ve vedení rodinné
firmy Alika –
Štěpánka Fiedlerová
a Jana Kremlová

5

 ýherce elektrokola
V
z letní soutěže
PROTECO nářadí
za asistence Evy
Frindtové, Gabriely
Ben Ahmed a Petra
Karbana vylosovala
v průběhu večera
Pěva Holancová
(uprostřed).
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České žezlo ukované
z rodinného stříbra XVI.

Reinvestice jsou
cestou k úspěchu
V novém showroomu společnosti BMW CarTec Group v ostravské části Dolní
Vítkovice se 11. listopadu již pošestnácté setkali vlastníci úspěšných rodinných
firem, tentokrát především z moravské části země. Debatovalo se nejen o tom,
jak z regionu mohou vyrůst firmy přesahující hranice, ale také o současné
situaci, která před podniky staví četné překážky.
Petr Simon

Martin Grobař

D

opoledne bylo věnováno dvěma diskusním panelům. V prvním se sešli manželé Eva a Karel Kadlecovi a Josef a Petr Klíšťovi, zástupci dvou rodin, které
v podnikání dlouhodobě uspěly. Tématem byly nejen jejich motivace, růst
firem a v poslední době i otázky nástupnictví, ale i covidové dopady a současná krize
vstupů s rostoucí inflací. Otevřená debata, v níž všichni svorně za jeden ze zásadních
faktorů úspěchu označili svou schopnost zisky okamžitě reinvestovat, pojmenovala
i negativní dopad tvrdě byznysové politiky automobilek na řadu českých dodavatelů.
Ve druhém panelu o celém spektru otázek diskutovali Jan Světlík mladší a korporátní
bankéř Sberbank Branko Sušić. Z jejich slov bylo zřejmé, a potvrdila to poznámkou
i Eva Kadlecová, že současné problémy na tuzemské podnikatele dopadají na mnoha
frontách, ale zdravé firmy jsou odolné a situaci zvládnou, byť nutností je optimalizovat interní procesy, inovovat obchodní modely, hledat úspory a především pružně
reagovat na vývoj na trzích.

Inflace, kurz koruny, nedostatek zaměstnanců, narušené řetězce i problémy s logistikou, to všechno
jsou podle panelistů setkání faktory, se kterými
manažeři firem musejí běžně pracovat, není to nic
nového. Nebyly tu dříve všechny najednou, nebyly
tu v takové míře, ale odolní jsou připraveni – byť
za jejich zvládnutí často platí nemalými ztrátami,
nejsou to faktory, které by je od podnikání odradily.
Zároveň ale z debaty vyplynulo, že v ekonomice
třetí dekády druhého tisíciletí jsou i nezdravé tendence, například ve vztazích mezi velkými nadnárodními korporacemi a jejich dodavateli, které by
měly doznat změn.

Pořadatelé

Generální partner
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1

2

1

Petr Karban (COT group)
a manželé Karel a Eva Kadlecovi
(BMW CarTec Group)

2

 abriela Ben Ahmed (COT group)
G
a Ondřej Plánička (Asociace
rodinných firem)

3

Branko Sušić (Sberbank)

4

Josef Klíšť (Klia)

5

Karel Kadlec, Ondřej Plánička,
Helena Šulcová (PP Advisory
Audit), Michael Harničár a Dana
Konopčíková (oba Sberbank)

3

4

5
123

naživo

6

7

8
124

6

Jan Světlík ml. (Cylinders holding)
a Branko Sušić

7

Roman Horák (Hydrogen1,
Hydrogen2 a Artefin) v živé diskuzi

8

Kateřina a Jiří Ratajovi (Canis
Safety) s Evou Kadlecovou

naživo

10

9

V Dolních Vítkovicích Kadlecovi
vybudovali největší motoshowroom
v Česku.

10

Michael Harničár

11

K příjemné atmosféře přispěla i vína
z vinařství Vajbar.

12

Na trend stoupajícího zájmu o ojeté
vozy reaguje i CarTec nabídkou
Premium Selection.

9

11

12
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Českých
100 Nejlepších 2021
Comenius
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Comenius

Po roční pauze patřil letos opět v poslední listopadový
pátek Španělský sál Pražského hradu udílení ocenění
Českých 100 Nejlepších a Lady Pro i Gentleman Pro.
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ČEZ, A. S.
ŠKODA AUTO A. S.
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S., VIENNA INSURANCE GROUP
MATTONI 1873 A. S.
GECO, A. S.
SPORTISIMO S. R. O.
AGROFERT, A. S.
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA V. O. S.
VAFO GROUP A. S.
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE, STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
DEK A. S.
MADETA A. S.
SAP ČR, SPOL. S R. O.
FOSFA A. S.
ČESKÁ TELEVIZE
KAREL HOLOUBEK – TRADE GROUP A. S.
FENIX GROUP A. S.
MOUNTFIELD A. S.
RENOMIA, A. S.
AKESO HOLDING A. S.
HUAWEI TECHNOLOGIES (CZECH) S. R. O.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
AGROTRADE, A. S.
SIKO KOUPELNY A. S.
UNICORN SYSTEMS A. S.
BRISK TÁBOR A. S.
SYNER, S. R. O.
UNIPETROL, A. S.
VÁPENKA VITOUL S. R. O.
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A. S.
BONECO A. S.
ČESKÉ DRÁHY, A. S.
XAVEROV, A. S.
ČESKÁ POŠTA, S. P.
CARBOUNION BOHEMIA, SPOL. S R. O.
LAUFEN CZ S. R. O.
PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A. S.
GZ MEDIA, A. S.
AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S. R. O.
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
CZECHOSLOVAK GROUP A. S.
ASE, S. R. O.
OMNIPOL, A. S.
CIMEX INVEST S. R. O.
NWT A. S.
NATLAND GROUP, SE
PASSERINVEST GROUP, A. S.
MASO UZENINY PÍSEK, A. S.
ALCA PLAST, S. R. O.
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ICZ A. S.
MP KRÁSNO, A. S.
GRADA PUBLISHING, A. S.
CZECH NEWS CENTER A. S.
MARK2 CORPORATION CZECH A. S.
BEST, A. S.
BOHEMIA SEKT, S. R. O.
ČEZ ESCO, A. S.
ČEROZFRUCHT S. R. O.
TITAN – MULTIPLAST S. R. O.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY
SEPOS, SPOL. S R. O.
SCANSERVICE A. S.
TTS ENERGO S. R. O.
HOLÍK INTERNATIONAL S. R. O.
ŽĎAS, A. S.
ZENOVA SERVICES S. R. O.
ALTECH, SPOL. S R. O.
PLAČEK GROUP S. R. O.
PODZIMEK A SYNOVÉ S. R. O.
TOSEDA S. R. O.
KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE A. S.
RUDOLF JELÍNEK A. S.
LUNA PLAST A. S.
AVANTI FLOORS S. R. O.
IQS GROUP S. R. O.
CITY REALEX, A. S.
ZLKL, S. R. O.
APOGEO, S. R. O.
TGS NÁSTROJE-STROJETECHNOLOGICKÉ SLUŽBY SPOL. S R. O.
TRUSTAV S. R. O.
DVOŘÁK – SVAHOVÉ SEKAČKY S. R. O.
BONAMI.CZ, A. S.
CNC TVAR S. R. O.
ZDR INVESTMENTS SICAV A. S.
TREVOS HOLDING, A. S.
LASERTHERM SPOL. S R. O.
AV MEDIA EVENTS, A. S.
OUR MEDIA A. S.
INOS ZLIČÍN, A. S.
COT GROUP S. R. O.
LOMAX & CO S. R. O.
NANOLOGIX CORPORATION S. R. O.
OLYMPUS CZECH GROUP, S. R. O., ČLEN KONCERNU
PRAHA TV S. R. O.
PEŠEK MACHINERY S. R. O.
SPRINX SYSTEMS, A. S.
AWEC ALUMINIUM PRODUCTS S. R. O.
JRD S. R. O.
STENA S. R. O.
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LADY PRO

GENTLEMAN PRO

Iva BEDNÁŘOVÁ
Kateřina ČERNÁ
Milena JABŮRKOVÁ
Laura JANÁČKOVÁ
Daniela KOVÁŘOVÁ
Jana MARCO
Zdenka WASSERBAUEROVÁ

Milan CANIBAL
Karel HAVLÍČEK
Miloš HRACHOVEC
Petr MLSNA
František PIŠKANIN
Roman SVITÁK
Robert ŠPOTT
Josef ŠŤASTNÝ
Josef VOJÁČEK

Oborové kategorie
CESTOVNÍ RUCH & HOTELNICTVÍ

INVENCE – NASAZENÍ – EXPORT – ZISK

ESO TRAVEL A. S.
FLY UNITED S. R. O.
HOTEL LABSKÁ BOUDA – LABSKÁ SPOL. S R. O.
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM
OREA HOTELS S. R. O.
PRAGUE REST GROUP, S. R. O.
TOP HOTELS GROUP A. S.

AERS S. R. O.
EXPRES MENU, S. R. O.
FOSFA A. S.
IQS GROUP S. R. O.
SOMA SPOL. S R. O.
TALKEY A. S.
VASKY TRADE S. R. O.

DYNAMICKÝ RŮST & STABILITA

STAVEBNICTVÍ & DOPRAVA

AKESO HOLDING A. S.
ARETE
DELL COMPUTER, SPOL. S R. O.
MARK2 CORPORATION CZECH A. S.
NANOSPACE S. R. O.
PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A. S.
SAFE HERITAGE A. S.
WORLDLINE CZECH REPUBLIC S. R. O.

ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S. R. O.
ČERMÁK A HRACHOVEC A.S.
EXCON, A. S.
FREKO A. S.
HOPI HOLDING A. S.
KAMENY.CZ S. R. O.
TTS ENERGO S. R. O.
U JEZÍRKA S. R. O.
VW WACHAL A. S.
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Tradice se vrací –
po roční pauze opět
tradiční místo, tradiční
čas i tradiční foto
oceněných na schodišti
Rothmayerova sálu
Pražského hradu.

STROJÍRENSTVÍ & IT

ZDRAVÍ – VZDĚLÁNÍ – HUMANITA

BOOTIQ S. R. O.
ITECO S. R. O.
MSR ENGINES S. R. O. – JETSURF
ROKA INDUSTRY, SPOL. S R. O.
SOLITEA, A. S.
TOS VARNSDORF A. S.
WALMAG MAGNETICS S. R. O.

CHIRANA T. INJECTA, S. R. O.
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU – SVĚTLUŠKA
REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKOVNÍK
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
ŽILNÍ KLINIKA PRIM. MUDR. OTA SCHÜTZ

ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZEMĚDĚLSTVÍ –
POTRAVINÁŘSTVÍ

CYKLOS, VÝROBNÍ DRUŽSTVO, CHOLTICE
DRUCHEMA, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU VÝROBU A SLUŽBY
DRUŽSTVO HLS, VÝROBNÍ DRUŽSTVO PLZEŇ
HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
LIDOKOV, VÝROBNÍ DRUŽSTVO
OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO ZLÍN
SLUŽBA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO

AGRO JESENICE U PRAHY, A. S.
FLOREA HOLLAND S. R. O.
IDC – FOOD, S. R. O.
MECLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A. S.
MP KRÁSNO, A. S.
SAN ANTON S. R. O.
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC S. R. O.
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Adresář
Académie Horlogère
des Créateurs
Indépendants ................. 76
Avenue des Pâquiers 1
CH 2072 St.Blaise
Switzerland
www.ahci.ch
ALFA24 ........................................... 63
Svornosti 985/8
150 00 Praha 5
www.alfa24.eu
Alternative
Investment
Advisory ................................ 98
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
www.aia.cz
ALTRO Management
Consultants ..................... 22
Ohradní 1424/2B
140 00 Praha 4
www.altromc.cz
Artefin ................. 24, 82, 92
Q Park – Nádražní 203
250 64 Měšice
www.artefin.cz
Asociace rodinných
firem ................................. 20, 122
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
www.asocicerf.cz
Asociace
výzkumných
organizací ........................ 110
Novodvorská 994
142 00 Praha 4
www.avo.cz
Bank Gutmann .......... 100
Václavské náměstí 832
110 00 Praha 1
www.gutmann.at
BMW CarTec
group .................................. 2, 122
Tovární 1b
779 00 Olomouc
www.cartecgroup.com
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CASUA ............................................ 42
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8
www.casua.cz
Comenius .............................. 126
UN House – nám. Kinských 6
150 37 Praha 5
www.comenius.cz
Concierge Medicine
Europe ........................................ 64
Pujmanové 1753/10a
140 00 Praha 4
www.conciergemedicine.cz
COT group .....................................
............................ 24, 116, 120, 122
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
www.cot.cz
ČSOB ................................... 1, 8, 96
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
www.csob.cz
ČVUT .................................................. 58
Jugoslávských
partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6
www.cvut.cz
Elfium ....................................... 104
K Sadu 754
182 00 Praha 7
www.elfium.cz
Ensana ....................................... 60
Masarykova 22/5
353 01 Mariánské Lázně
www.ensanahotels.com
ESO travel ....................................
.............. 6, 30, 54, 74, 90, 114
Korunovační 22
170 00 Praha 7
www.esotravel.cz
Fosfa .............................................. 18
Hraniční 268/120, Poštorná
691 41 Břeclav
www.fosfa.cz

Generali Česká
pojišťovna ........................ 102
Spálená 75/16
110 00 Praha 1
www.generaliceska.cz
Hospodářská
komora ČR ............ 110, 116
Florentinum A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
www.komora.cz
Hotel Marriott
Praha ............................................ 29
V Celnici 8
110 00 Praha 1
www.marriottprague.cz
Hydrogen1 ....................................
............................................. 24, 82, 92
Q Park – Nádražní 203
250 64 Měšice
www.hydrogen1.cz
Hydrogen2 ...................................
............................................. 24, 82, 92
Q Park – Nádražní 203
250 64 Měšice
www.hydrogen2.cz
Institut Václava
Klause .......................................... 16
Šárecká 15/29
160 00 Praha 6
www.institutvk.cz
Lucky Be .................................... 73
Badeniho 291/3
160 00 Praha 6
www.luckybe.cz
Luděk Seryn ....................... 76
Anny Letenské 1206/6
120 00 Praha 2
www.serynwatches.com
Masarykova
univerzita Brno ..... 108
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
www.muni.cz

Meffert ..................................... 44
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha 9
www.meffert.cz

Tebrix ........................................... 88
1. máje 863, Jeřáb
460 07 Liberec
www.tebrix.cz

Nation 1 ................................... 110
Národní 135/14
110 00 Praha 1
www.nation1.vc

Technická univerzita
Liberec ....................................... 110
Studentská 1402/2
461 17 Liberec
www.tul.cz

New Living
Center .............................. 23, 113
Šafránkova 1238
155 00 Praha 5
www.newlivingcenter.cz
Obec architektů ...............
......................................................... 32, 42
Křižíkova 682
186 00 Praha 8
www.grandprixarchitektu.cz
Podzimek a synové ......
................................................................... 48
Váňovská 528
589 01 Třešť
www.podzimek.cz
Prague Aestethic
Clinic ............................................. 66
Višňová 1957/25
140 00 Praha 4
www.pragueclinic.cz
Prague City
Tourism .................................... 80
Arbesovo nám. 70/4
150 00 Praha 5
www.praguecitytourism.cz
Sberbank ................................. 62
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
www.sberbank.cz
Seryn Watches ............. 76
Anny Letenské 1206/6
120 00 Praha 2
www.serynwatches.com
Sklárna Rückl ................. 5
Nižbor 141
267 05 Nižbor
www.ruckl.com

Trustav ...................................... 43
K Popelce 2399/4
150 00 Praha 5
www.trustav.cz
Univerzita
Karlova ...................... 56, 110
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
www.cuni.cz
Ústav organické
chemie a biochemie
AV ČR ............................................. 110
Flemingovo nám. 542
160 00 Praha 6
www.uochb.cz
Vinařství Vajbar .............
.................................................................. 131
U Vily 480
691 05 Zaječí
www.vinarstvivajbar.cz
Wienerberger ............... 50
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1
www.wienerberger.cz
Západočeská
univerzita Plzeň .... 110
Univerzitní 2732
301 00 Plzeň 3
www.zcu.cz
Žilní klinika
jednodenní
chirurgie ............................... 68
Lublaňská 120 00
120 00 Praha 2
www.zilniklinika.cz

UŠETŘI NA OBALU, NEŠETŘI NA KVALITĚ

VAJBAROVA KVALITA Z MORAVSKÝCH VINIC
Zaječí, U Vily 480
Telefon: 606 438 950

Ušetři svou peněženku i přírodu – 100% recyklovatelný obal

